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O poder do irreal 
Um estudo sobre o potencial cognitivo da ficção 

 
RESUMO 

 
Os objetivos da presente dissertação são: (i) mostrar como as artes ficcionais podem veicular 
um tipo diferenciado de conhecimento; e (ii) como esse potencial, em alguns casos, fomenta 
seu valor e legitimação. Para isso, apresentamos uma introdução ao estudo filosófico da 
ficção, visando a determinar qual sua natureza, além de compreender a maneira pela qual ela 
nos afeta. Expomos no segundo capítulo uma discussão acerca da relação entre o discurso 
ficcional e o conhecimento, com vistas a identificar os possíveis modos pelos quais a ficção 
pode se interligar ao conhecimento. Para isso, começamos por sumariar as ideias de Platão e 
Aristóteles em relação à perspectiva de a arte proporcionar conhecimento. Depois, discutimos 
as posições cognitivistas no debate contemporâneo com o objetivo de compreender suas 
possibilidades e seus limites a partir da reconstituição dos argumentos. No terceiro capítulo 
apresentamos uma posição favorável à tese do impacto cognitivo da ficção. Tal defesa 
explorará o tema tendo como base propostas que tratam da natureza comunicativa e da 
potencialidade cognitiva diferenciada.  Destacamos que a noção de conhecimento não 
proposicional é essencial para compreendermos se podemos obter algum tipo de ganho 
cognitivo através das artes ficcionais. Por fim, discutimos a existência da associação entre 
valor estético e potencial cognitivo da ficção. O mote é esclarecer se existe um vínculo entre a 
questão epistêmica (se podemos realmente aprender com a arte), e a questão estética (se a 
potencialidade cognitiva da arte implica sua valorização). 
 
Palavras-chave: Ficção. Conhecimento. Estética. Epistemologia. Valor. 
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The power of the unreal 
A study about the cognitive potential of fiction 

 
ABSTRACT 

 
The purposes of this essay are: (i) show how fictional arts can convey a differentiated type of 
knowledge and (ii) that at least in some cases, such potential can foster its value. For this, we 
present an introduction to the philosophical study of fiction to determine what is its nature and 
to understand the way it affects us. In the second chapter we expose a discussion of the 
relationship between fictional discourse and knowledge in order to understand the possible 
ways through which fiction can relate to knowledge. Therefore, we begin by summarizing the 
positions of Plato and Aristotle in relation to the possibilities of art bringing knowledge. Then 
we discuss the cognitivist positions in the contemporary debate in order to understand its 
possibilities and its limits from the reconstitution of the arguments. The third chapter presents 
a position favorable to the thesis of the cognitive impact of fiction. Such defense will explore 
the theme aiming at proposals that deal with the communicative nature and with the 
differentiated cognitive potentiality. We highlight that the notion of non-propositional 
knowledge is essential to understand if we can get some kind of cognitive gain through 
fictional arts. Finally, we discuss the existence of the relationship between esthetic value and 
cognitive potential of fiction. The objective is to clarify whether there is a link between the 
epistemic issue, i.e. whether we can really learn with art, and the esthetic issue, in other 
words, if art's cognitive potentiality implies its appreciation. 
 
Keywords: fiction, knowledge, esthetics, epistemology, value. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“Permitam-me adicionar apenas que, nesta arte, como 
em todas as outras, há e haverá sempre, independente 
do que já estiver sido feito, algo novo a expressar, algo 
novo a compreender”. 
BESSANT, Walter. The art of fiction, 1885. 

 

A presente dissertação parte de um convite feito por Platão, por meio da fala de 

Sócrates, no Livro X da República, em relação à necessidade de expulsão do poeta da cidade, 

realizada no Livro III. O convite é dirigido aos possíveis defensores da poesia e é expresso da 

seguinte maneira: 

 

“Concederemos certamente aos seus defensores que não forem poetas, mas 
admiradores da poesia, que falem em prosa em sua defesa, mostrando como a poesia 
não é só agradável, mas também útil, para os Estados e para a vida humana. E os 
escutaremos favoravelmente, porque teremos vantagens, se concluirmos que ela não 
é só agradável, mas também útil”. 1  

 

Desse modo, buscando definir em que medida as artes poéticas são, além de 

agradáveis, úteis, o objetivo deste trabalho é expor de que modo a ficção pode nos oferecer 

ganhos cognitivos, isto é, a ampliação de nosso conhecimento. Para isso, argumentaremos 

contra a posição de Platão e sua atitude em relação ao poeta e sua arte, mostrando que, no 

caso da ficção e com base em sua natureza, é possível obter vantagens cognitivas, que 

ultrapassem os benefícios de sua fruição. Acreditamos que há boas razões para pensar que as 

artes ficcionais são capazes de enriquecer significativamente o intelecto humano. 

Grande parte da tradição filosófica tende a concordar com a crítica platônica. 

Relativamente poucos filósofos defenderam que as artes poderiam, de algum modo, contribuir 

para a ampliação de nossas capacidades cognitivas. Nosso objetivo é atestar que tal ponto de 

vista é passível de discussão. Para isso, estruturamos o debate da maneira que se segue. 
                                                 
1 PLATÃO. República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 
p. 607 d-e. 
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No primeiro capítulo, A natureza e os usos da ficção, apresentamos uma introdução ao 

estudo filosófico da ficção, visando a determinar a sua natureza, além de compreender a 

maneira pela qual ela nos afeta. A exposição se deterá principalmente na restituição das 

propostas dos filósofos Gregory Currie, Kendall Walton e Peter Lamarque a respeito do 

assunto. A escolha de tais teóricos se deu em função da sua preocupação específica com o 

tema e da forma como examinam sua interação com o público e seus efeitos. De um ponto de 

vista analítico, os autores trazem em seu repertório questões como:  

O que é a ficção?  

Qual é a relação entre ficção e realidade?  

Como a ficção afeta seu público?  

Um capítulo destinado às análises teóricas acerca da natureza e do estatuto da ficção se 

justifica devido à necessidade de estabelecermos uma compreensão do conceito de ficção e 

suas implicações para a discussão sobre o potencial cognitivo inerente ao seu trabalho. Os 

argumentos de tais autores são avaliados e sua plausibilidade analisada. 

Expomos no segundo capítulo, Ficção e conhecimento, uma discussão acerca da 

relação entre o discurso ficcional e o conhecimento, com o objetivo de compreender os 

possíveis modos pelos quais eles se conectam. Para isso, começamos por sumariar as 

concepções de Platão e Aristóteles no tocante às possibilidades de a arte trazer conhecimento. 

Tais ideias, de certa maneira, inauguram o debate que perdura até a contemporaneidade. Pelo 

fato de os autores defenderem encaminhamentos divergentes, servem como referência para a 

situação das opções teóricas existentes quanto ao potencial cognitivo da arte e da ficção. 

Inseridos nesse contexto, analisamos os tipos de conhecimento existentes e a capacidade da 

ficção em oferecê-los. Depois, discutiremos teorias que representam as posições cognitivistas 

no debate contemporâneo – as teorias de Nelson Goodman, Martha Nussbaum e Noel Carroll 
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–, a fim de entender suas possibilidades e seus limites a partir da reconstituição dos 

argumentos. 

Avançamos no terceiro capítulo uma abordagem favorável à tese do impacto cognitivo 

da ficção. A defesa explora o tema tendo em vista as propostas de Peter Lamarque e Noel 

Carroll, que tratam respectivamente da natureza comunicativa e da potencialidade cognitiva 

diferenciada, elementos que consideram presentes no trabalho ficcional.  Destacamos que a 

noção de conhecimento não proposicional – uma variedade epistêmica menos discutida nas 

teorias sobre o assunto do que a noção de conhecimento proposicional – é essencial para 

analisar se podemos obter algum tipo de ganho cognitivo por meio das artes ficcionais. Por 

fim, discutimos a existência da relação entre valor estético e potencial cognitivo da ficção. 

Será razoável valorizarmos as obras de ficção na medida em que oferecem algum conteúdo 

cognitivo? O objetivo é esclarecer se existe um vínculo entre a questão epistêmica – se 

podemos realmente aprender com a arte – e a questão estética – isto é, se a potencialidade 

cognitiva da arte implica sua valorização enquanto arte. 

É um traço da civilização que as artes sejam cultivadas e promovidas. A educação 

sobre a história da arte e a disponibilidade de acesso à experiência artística são 

consensualmente admitidas como condições para a criação de uma boa sociedade. O 

pressuposto implícito nessas práticas é que a arte educa e enobrece o espírito. Parece que nós 

saberíamos muito menos se vivêssemos em um mundo desprovido de literatura, filmes, 

danças, pintura e música. No entanto, desde que a reflexão filosófica sobre a arte começou, 

existe algum ceticismo sobre a ideia de que ela pode nos proporcionar ensinamentos. O 

objetivo primordial deste trabalho é justamente compreender se tal desconfiança é sustentável. 

Não obstante, vale insistir que, mesmo admitindo a possibilidade de a arte oferecer algum tipo 

de conhecimento, não significa automaticamente que isso seja relevante para a atribuição de 

valor. Trata-se de questões distintas, embora interdependentes, uma epistêmica e outra 
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estética. Em outras palavras, se a arte pode conferir conhecimento, ao menos em alguns casos, 

é preciso também considerar se essa capacidade implica algum mérito estético. 
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2. A NATUREZA E OS EFEITOS DA FICÇÃO 

 

“A crença derradeira é acreditar numa ficção, que você 
sabe ser ficção, nada mais havendo para além disso. A 
espantosa verdade é saber que se trata de uma ficção, e 
que você acredita nela por vontade própria.” 
STEVENS, Wallace. The necessary angel. Essays on 
reality and imagination, 1951. 

 
Introdução 

Somos cotidianamente envolvidos por obras de arte ficcionais2. Lemos épicos e 

romances, acompanhamos espetáculos teatrais, vamos ao cinema, assistimos a séries e 

novelas, além de diversas outras formas de produção ficcional, como contos literários, 

quadrinhos, lendas, mitos, etc. Consideradas estritamente enquanto objetos que proporcionam 

experiência estética, as obras de arte não acontecem no mundo, mas no teatro da mente 

humana e “a forma como se dá a distinção entre faz-de-conta e realidade é uma questão 

complexa e antiga”3. Entretanto, quando pensamos atentamente no conceito de ficção e no 

alcance de seu significado, notamos que se trata de matéria bastante complexa, que envolve 

duas questões centrais: (i) a relação da ficção com a realidade; e (ii) como a ficção nos afeta. 

Nesse contexto, uma compreensão mais ampla do conceito e suas implicações são essenciais 

para discutir o potencial cognitivo da ficção, proposta principal da dissertação.  

Neste capítulo, explicitamos a discussão acerca da natureza e dos efeitos da ficção 

com base na análise de algumas propostas teóricas desenvolvidas na década de 1990: as 

teorias de Gregory Currie, Kendall Walton e Peter Lamarque. Pretende-se esclarecer a relação 

                                                 
2 A terminologia artes ficcionais abrange todo o registro semântico no qual se insere os fenômenos visados por 
nossa dissertação. Sob tal rubrica, englobam-se todas as produções artísticas que envolvem ficcionalidade as 
quais nos referimos indistintamente no decorres deste estudo como: ficção, ficções, narrativas ficcionais, 
produções ficcionais, discurso ficcional, obras de ficção, obras de arte ficcionais e simplesmente arte. A 
literatura, o cinema e o teatro, pautados em narrativas ficcionais, são amplamente utilizados como exemplos e 
contra-exemplos ao longo do trabalho e servem também como exemplo do objeto da dissertação. 
3 DUTTON, D. Arte e Instinto. Trad. João Quina. Lisboa: Temas & Debates, 2010, p. 176. 
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da ficção com a verdade e como ela ganha de forma tão avassaladora nossos “corações e 

mentes” 4, mesmo tratando-se de criações imaginativas. 

 

A ficção como de faz-de-conta 

A questão acerca da natureza da ficção pode ser abordada de diferentes modos e 

segundo estratégias variadas. As discussões filosóficas dedicam-se a compreender, 

prioritariamente, a relação entre verdade e ficção e o modo como somos afetados pela 

narrativa ficcional. Tais questões não possuem respostas sistemáticas nas discussões dos 

estudos literários, realizadas com o objetivo de delimitar o escopo do ficcional, suas 

possibilidades e peculiaridades, partindo de suas ocorrências. Desse modo, com o objetivo de 

esclarecer especificamente o conceito de ficção, trataremos filosoficamente da questão 

proposta por esta dissertação. 

Iniciamos o debate explicitando a posição do filósofo Gregory Currie, defendida no 

livro Nature of Fiction, publicado em 1990. Currie começa seu texto tratando das 

peculiaridades do conceito de ficção, com a seguinte questão: 

“O que transforma certa quantidade de escrita em discurso ficcional? Apesar da 
aparente facilidade com que julgamos que algo seja ficcional e algo não o seja, e 
apesar do significado que juízos deste tipo têm para a nossa experiência posterior 
das obras, muitos de nós não nos encontramos numa boa posição para responder à 
pergunta. Ficção é um daqueles conceitos como bondade, cor, número, que não 
temos dificuldade em aplicar, mas uma grande dificuldade em explicar. 
Compreensivelmente, nenhuma descrição geral do que é ficção pode ser dada. 
Ficção pode ser um conceito tão básico que qualquer tentativa para explicá-lo será 
circular, ou o conceito poderá dissolver-se, sob uma inspeção mais minuciosa, numa 
variedade de casos menores com pouco mais em comum do que o nome.”5 

 

Para Currie, ficção é um conceito bastante impreciso, e, por isso, temos facilidade em 

aplicá-lo, mas dificuldades para explicá-lo. No começo deste capítulo, apontamos diversas 

                                                 
4 Trata-se do paradoxo da ficção: só reagimos e respondemos emocionalmente àquilo que acreditamos ser real; 
não acreditamos que a ficção seja real; mas, mesmo assim, reagimos emocionalmente à ficção. 
5 CURRIE, G.  The Nature of Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.5. 
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formas artísticas que podem ser entendidas como ficção as quais mostram a variedade de 

produções que podem ser agrupadas sob o conceito de ficção. Num plano mais geral, duas 

questões se colocam: (1) como somos afetados pela ficção? (2) como se dá a relação entre o 

ficcional e a verdade?  

Antes de passar às respostas a tais perguntas, é necessário descrever alguns 

pressupostos teóricos da posição de Currie. Primeiramente, segundo este autor não há como 

atribuir ao conceito de ficção uma definição fundacional e essencialista, isto é, um significado 

único e definitivo que estabeleça as condições necessárias e suficientes para que algo pertença 

à extensão do conceito de ficção. A solução às questões acerca da natureza e do estatuto da 

ficção passa por uma descrição específica e diferente do conceito de verdade em relação à 

ficção.  

Amparado nesse pressuposto, Currie defende que as narrativas ficcionais são baseadas 

em uma noção diferenciada de verdade, o que o autor chama de verdade na ficção: há 

proposições que são verdadeiras somente no âmbito ficcional. Qualquer tentativa de descrever 

ficção em oposição à verdade resultará sempre que as ficções sejam construções opostas à 

verdade, simples construções imaginativas e irreais. Assim, não há oposição entre ficção e 

realidade, mas sim entre ficção e não-ficção para Currie. Acreditamos e nos envolvemos 

emocionalmente com a ficção justamente por haver tais verdades ficcionais, situações em que 

certas proposições são verdadeiras somente no universo ficcional. Neste, as ações dos 

personagens são verdadeiras, por haver uma verdade interna ao discurso ficcional, no qual um 

indivíduo pode voar com uma capa vermelha e possuir poderes sobre-humanos. Há aqui uma 

posição conciliatória entre verdade e ficção com suposições sobre: (1) a ficção possui um 

sentido interno e um externo; (2) a determinação de verdade na ficção é feita com base em 

correspondências; (3) as proposições são consideradas como verdadeiras em contextos 

ficcionais.  
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Nesse contexto, sobre o modo como a ficção nos afeta, Currie propõe que “o leitor ou 

o expectador são convidados pelo autor a jogar um jogo de faz-de-conta, onde a estrutura 

desse jogo é ditada pelo autor”6. O que é dito no texto, com algumas pressuposições prévias, 

gera um conjunto de verdades ficcionais, disponíveis para que o leitor faça-de-conta que 

aquilo é real. Grande parte do jogo consiste em compreender o que é verdadeiro na ficção e, 

assim, apropriado para o faz-de-conta. O defunto-autor de Memórias Póstumas de Brás Cubas 

é entendido como verdadeiro para o leitor de Machado de Assis e isso é necessário para a 

compreensão da obra. Aceitamos esse nível diferenciado de verdade e somente assim 

podemos desfrutar e entender a ficção. Como em outros jogos, os ficcionais podem ser bem 

ou mal jogados, e alguns indivíduos são melhores que outros para compreender aquilo que é 

verdade somente na narrativa ficcional. As ficções são objetos do faz-de-conta, “surgindo 

como resultado de uma divisão do trabalho criativo através do qual, os mais talentosos entre 

nós oferecem aos demais, fantasias e materiais para sua produção”.7  

Acerca do paradoxo que configura nossa resposta real à ficção, tais reações acontecem 

devido a uma transformação dos sentimentos do leitor da ficção em sentimentos de segundo 

grau, amparados nas verdades da ficção. Compartilhamos o desejo de vingança do 

personagem principal do romance O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, mas se 

trata de um sentimento de segunda ordem, uma emoção diferenciada. Não pegamos em armas 

para ajudá-lo, nem tentamos matar seus inimigos. 

Outra consequência do duplo conceito de verdade é o fato de este conferir aos nomes 

próprios um estatuto diferenciado, uma vez que compõe funções específicas dentro da 

narrativa, sem possuir referentes externos contra os quais possa ser medida sua 

verossimilhança8. O Pequeno Príncipe existe quando acompanhamos a ficção de Saint 

                                                 
6 CURRIE, G.  The Nature of Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.70-71. 
7 CURRIE, G. “Ficções Visuais”. Em RAMOS, F. Teoria Contemporânea do Cinema. Pós-Estruturalismo e 
Filosofia Analítica. Vol. 1. São Paulo: Senac, 2005, p.173. 
8 CURRIE, G.  The Nature of Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.146. 
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Exupéry. Entretanto, não acreditamos realmente na sua existência, uma vez que não há 

referencialidade externa. Não vemos o Pequeno Príncipe no mundo real, atravessando as 

avenidas ou dando entrevistas para a imprensa. Nossos sentimentos são “emoções 

diferenciadas”, assim como acontece com o conceito de verdade. São simplesmente 

sentimentos ficcionais. 

É assim que a ficção nos afeta. Ela é um tipo de ato comunicativo, de fingimento por 

parte do autor. O leitor é convidado a participar de um jogo, do qual se envolve 

deliberadamente e cuja estrutura como jogo é ditada pelo que é dito na obra e também pela 

reação daquele que a acompanha. A natureza da ficção abrangeria, portanto, uma noção 

diferenciada de verdade, a ser adotada a partir do contato com a ficção. O produto dessa 

conexão são nossas reações e interpretações do discurso ficcional. O tipo de solução ideal do 

nosso contato com a ficção é aquela que responde apropriadamente às exigências da ficção, 

onde o leitor sensível e sofisticado tem refinamento interpretativo e trata corretamente tanto 

da verdade na ficção como dos sentimentos advindos dessa relação. O faz-de-conta pode ser 

considerado como uma atitude, do mesmo modo como a crença e o desejo: 

 

“Considero o conceito primário de faz-de-conta um conceito psicológico. Estados de 
faz-conta, do mesmo modo que as crenças e os desejos, são estados funcionalmente 
determinados com conteúdo proposicional. As fantasias e ficções de qualquer tipo 
possuem também um conteúdo proposicional, e seus conteúdos podem ser 
explicados em termos de faz-de-conta. O conteúdo de uma fantasia é o conteúdo do 
ato do sujeito em fazer de conta; o conteúdo de uma ficção é o conteúdo de um ato 
de faz-de-conta que seria adequado para tal ficção”.9 

 

O leitor/expectador envolve-se com a história, deixando de lado as impossibilidades 

apresentadas na ficção. Um exemplo simples e interessante para ilustrar isso são as fábulas, 

nas quais animais desempenham ações humanas, como a fala e a compreensão moral aguçada, 

                                                 
9 CURRIE, G. “Ficções Visuais”. Em RAMOS, F. Teoria Contemporânea do Cinema. Pós-Estruturalismo e 
Filosofia Analítica. Vol. 1. São Paulo: Senac, 2005, p.178. 
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que têm um grande potencial de afecção, bem como as parábolas religiosas, que envolvem 

grandes feitos e ações humanas, puramente ficcionais.  

A tese de Currie parece retratar fielmente nossa relação com a ficção. Nossas reações 

indicam que algo é verdadeiro no discurso ficcional e isso é amparado pela instanciação 

promovida acerca da verdade na ficção. É justamente nesse ponto que surgem alguns 

questionamentos a essa proposta. A principal dificuldade da posição de Currie advém da 

necessidade de conferir um estatuto ontológico diferenciado ao âmbito ficcional, uma vez que 

somente desse modo é possível descrever as diferenças entre reagir concretamente ou não e, 

portanto, não ter qualquer reposta, algo que não parece ser plausível.  Cria-se um mundo 

diferenciado para vivenciar a ficção, recorrendo a uma ontologia particular, que liga 

instâncias vagas, amparadas no duplo sentido do conceito de verdade.  

Essa acepção dúplice tem outras consequências: transforma os sentimentos do leitor de 

ficção em sentimentos de segundo grau (ou quase-emoções, como afirma Currie10). 

Entretanto, as quase-emoções atingem o expectador da mesma maneira que os sentimentos 

verdadeiros, como no caso dos filmes de terror, por exemplo, nos quais a reação parece ser a 

mesma de situações reais. Currie apresenta a diferença apenas daquilo que causa a emoção, a 

suposta verdade ficcional, e não a reação emocional, tão verdadeira. Admite-se alguma 

distinção de espécie entre as instâncias de emoções e sentimentos da seguinte maneira: 

 

“Ainda existe outro, e talvez melhor, meio de indicar a solução [da questão acerca 
da diferença entre “emoções” e “quase-emoções”]: renunciemos completamente a 
usos não-qualificados – e como tal tendenciosos – de “emoção”, bem como a outros 
termos emotivos específicos e não-qualificados como “medo” e “piedade”, e usemos 
os qualificativos até ao fim. Existem “emoções em sentido alargado”: qualquer coisa 
que se enquadra em qualquer das metades do diagrama. Existem “emoções 
paradigmáticas”: coisas que se enquadram na metade esquerda. Há “quase-
emoções”: coisas que se enquadram na direita. Deste modo, devo dizer, sempre que 
me perguntarem se tenho pena de Anna Karenina, que quase-tenho pena dela, e 
assim tenho pena dela de modo alargado, mas não tenho pena dela de modo 
paradigmático”.11 

                                                 
10 CURRIE, G.  The Nature of Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.182-183. 
11 CURRIE, G.  The Nature of Fiction. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p.212-213. 
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Assim enunciado, a diferença entre emoções e quase-emoções não é tão clara e não 

parece definitiva. O medo gerado no leitor/expectador de um suspense é dificilmente 

distinguível de um terror originário de uma situação real. Talvez a proximidade na ordem dos 

sentimentos e sua indistinguibilidade expliquem a chave de sucesso da ficção. Distribuir os 

sentimentos em instâncias duais, planos distintos devido à sua origem, das verdades ficcionais 

e da realidade, não parece funcionar como explicação sobre o modo como a ficção nos afeta. 

A consequência da teoria de Currie é que a diferença entre crer e não crer na ficção depende 

de uma racionalização prévia, na qual é muito clara a verdade na ficção, facilmente 

discernível do que não é. Os sentimentos e as emoções advindos da ficção, os quase-

sentimentos e as quase-emoções nas palavras do filósofo, parecem ser bem concretos para 

serem limitados por um quase.  

Não obstante tais objeções, uma intuição interessante a ser resgatada é que a ficção 

funciona como uma espécie de jogo, dado o envolvimento imaginativo proporcionado por ela. 

É possível que a ficção nos “capture” justamente por exigir algo de nossa imaginação ou fazer 

com que sejamos envolvidos por imagens estimuladoras. Isso não implica que a imaginação 

não faça parte da nossa existência cotidiana, dela advindo ações concretas. 

 

A ficção como faz-de-conta representacional 

Outra teoria da natureza da ficção que envolve a noção de faz-de-conta é proposta de 

Kendall Walton, desenvolvida em Mimesis as Make-Believe – On the Foundations of the 

Representational Arts, publicado em 1990. Walton parte do seguinte pressuposto: a ficção 

abrange a criação efetiva de realidades, isto é, o caráter ficcional de um discurso produz 

realidades representacionais, amparadas pela noção de faz-de-conta. Porém, a perspectiva de 

Walton é formada por um conjunto de teses que contrariam algumas das ideias básicas da tese 

de Currie, como veremos adiante. 
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O objetivo geral de Walton é desenvolver a descrição mais completa possível do 

conceito de representação, buscando um denominador comum para várias formas de arte. 

Uma representação, ao induzir imaginações, fornece um tipo de substrato imaginativo e 

possui um correlato de verdades paralelas. Nas palavras de Walton: 

 

“Algumas representações contêm declarações e asserções acerca de coisas reais, e 
isso requer referência a estas. A remissão não precisa ser uma representação, como 
vimos. Mas pode ser, e representar é algumas vezes o método escolhido… De fato, a 
declaração pode ser desnecessária; representações de objetos exigem que os 
imaginemos, mesmo que eles não devam ser compreendidos também como veículos 
de declaração ou de asserção. Este fato evidencia, incidentalmente, uma das falhas 
da prática em voga de olhar para as representações sob um ponto de vista quase-
linguístico. Pronunciamentos linguísticos são informativos, tipicamente, porque são 
veículos de asserção. É porque, ao proferir certas palavras, um falante assevera ou 
declara que um edifício está em chamas ou que um ônibus está para seguir viagem, 
que aprendemos das suas palavras que tal coisa é como é. Mas uma representação, 
ao induzir imaginações apropriadas, fornece a sua iluminação de modo bastante 
distinto deste papel comunicativo”.12  

 

A noção de jogo de faz-de-conta que permeia a natureza da ficção proposta por 

Walton difere da teoria da ficção de Currie no seguinte ponto: as representações necessitam 

de um suplemento imaginativo-representacional, denominado por Walton como adereços 

(props), que possibilitam o faz-de-conta. Ao acompanharmos uma narrativa ficcional, os 

personagens funcionam como representações de pessoas reais, pelas quais nos interessamos e 

atribuímos atenção. Emma Bovary é uma representação de uma pessoa real, realizada por 

Flaubert, para a qual destinamos atenção. O ponto de partida da teoria de Walton é a 

capacidade dos seres humanos de imaginar coisas. Às vezes, fantasiamos algo sem uma razão 

particular, mas há casos em que a imaginação é incitada pela presença de um objeto 

particular, que funciona como um adereço. O termo objeto deve aqui ser compreendido no 

sentido mais amplo possível, significando qualquer coisa capaz de afetar nossos sentidos. Por 

sua vez, um objeto chega a ser um adereço devido à imposição de uma regra, um princípio de 

geração, prescrevendo o que deve ser pensado como uma função da presença do objeto. Se 

                                                 
12 WALTON, K. Mimesis as Make-Believe. On the foundations of representational arts. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990, p.115. 
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alguém imagina algo porque é incitado a fazê-lo pela presença de um adereço, está 

comprometido com um jogo de faz-de-conta13. O indivíduo que está envolvido em um jogo de 

faz-de-conta está simulando. É uma forma abreviada de descrever a participação em tal jogo e 

não um engano. Os exemplos mais simples de jogos de faz-de-conta são as brincadeiras 

infantis. Em uma brincadeira, um pedaço de madeira pode ser considerado uma arma. 

Apontar o pedaço de madeira para alguém e dizer “bang” pode significar que a pessoa foi 

atingida por um disparo. Vejamos a descrição de representação de Walton: 

 

“As representações possuem a função social de servirem como adereços em jogos de 
faz-de-conta, apesar de também instigarem imaginações e de por vezes serem 
também objetos imaginativos. Um adereço é algo que, em virtude dos princípios de 
geração condicionais, força imaginações. As proposições cujas imaginações são 
forçadas deste modo são ficcionais, e o fato de uma dada proposição ser ficcional é 
uma verdade ficcional.14 

 
Desse modo, representações ficcionais engendram a imaginação a partir de um jogo de 

faz-de-conta, que consiste em fazer acreditar (por parte do autor) e acreditar (por parte do 

leitor). Trata-se de uma teoria explicativa da ficção que encara o imaginário ficcional não de 

forma negativa (engano, mentira, dúvida), mas sim de forma positiva, a de aceitar a prescrição 

para imaginar. O princípio de realidade é fundamental para gerar a ficcionalidade e, segundo 

esse conceito, “o mundo ficcional processa seus eventos e sua caracterização de modo 

análogo ao mundo real”15. Trata-se de algo próximo do que denominamos verossimilhança, 

essencial para a compreensão das narrativas ficcionais segundo Walton. Elas funcionam como 

adereços quando incitam o leitor a imaginar e vivenciar certas coisas. Fazendo isso, uma 

ficção gera um jogo de faz-de-conta, a ser realizado por um jogador único quando lê a obra ou 

por um grupo quando alguém conta a história a outros ou vê a história encenada.  

                                                 
13 WALTON, K. Mimesis as Make-Believe. On the foundations of representational arts. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990, p.38. 
14 WALTON, K. Mimesis as Make-Believe. On the foundations of representational arts. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990, p.69. 
15 WALTON, K. Mimesis as Make-Believe. On the foundations of representational arts. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990, p.144. 
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Sobre a relação entre verdade e ficção, os adereços geram verdades ficcionais que 

podem ser produzidas direta ou indiretamente. Há verdades ficcionais criadas diretamente, 

que são primárias, e verdades ficcionais motivadas indiretamente, que são implicadas16. O 

leitor de Odisséia lê que Ulisses embarca em um ambicioso projeto náutico: voltar de Tróia 

para Ítaca e encontrar a amada Penélope, enfrentando no caminho toda sorte de aventuras, 

perigos e criaturas. O leitor é, assim, incitado a imaginar a verdade direta de que Ulisses está 

elaborando tal projeto e também é estimulado a pensar que trata-se de um guerreiro corajoso, 

o qual busca a paz e a tranquilidade nos braços da mulher que ama e o aguarda no lar. Nada 

disso está explicitamente enunciado na obra. Essas são verdades ficcionais deduzidas, que o 

leitor adquire do conhecimento comum sobre os projetos e a psicologia do personagem que os 

persegue. Assim como segundo Currie, para Walton, o que chamamos de verdade num mundo 

ficcional não é o mesmo tipo de verdade do mundo real. A verdade propriamente dita tem 

relação com aquilo que se entende como o mundo real, e a verdade ficcional está confinada 

aos mundos e universos ficcionais. Super-heróis têm poderes sobre-humanos e isso é verdade 

nas histórias em quadrinhos.  

Entretanto, de acordo com Walton, não é necessário tomar partido em relação à 

natureza da verdade e da realidade, pois não se trata da ficção em oposição à verdade, mas 

sim à não-ficção, tal como Currie. Acerca desse ponto, o autor afirma que: 

“[...] não subscrevi nenhuma concepção específica sobre a natureza da realidade ou 
da verdade ou dos fatos. Em particular, eu não parto do princípio de que a realidade 
é um reino de coisas em si mesmas independentes de observadores sensíveis, nem de 
que ser verdadeiro é, de alguma forma, descrever ou espelhar esta realidade objetiva, 
correspondendo ao modo como as coisas “realmente” são. Pode haver um sentido 
importante em que fatos não são encontrados, mas construídos, no qual a realidade é 
produto em vez de (simplesmente) alvo de pensamentos e palavras. O que é 
verdadeiro ou falso pode depender de, ou ser relativo a, ou condicionado por, uma 
cultura, uma linguagem, uma moldura teórica ou pela constituição da mente 
humana. [...]. Se o nosso objetivo fosse investigar “ficção” por oposição a verdade e 
realidade, teríamos que tomar partido. Mas não é, e não precisamos fazê-lo”.17 

 

                                                 
16 WALTON, K. Mimesis as Make-Believe. On the foundations of representational arts. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990, p.140. 
17 WALTON, K. Mimesis as Make-Believe. On the foundations of representational arts. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990, p.99. 
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Ficções são ficções, já que dependem de uma deliberação intencional e de um modo 

de apresentação de uma representação que tem o poder de envolver o expectador e a narrativa. 

O contato com o mundo ficcional faz desenvolvermos hábitos que permeiam nossa reação. 

Desse modo, sobre o modo como a ficção nos afeta, Walton defende que um texto ficcional 

nos incita a imaginar certas coisas, enquanto um relato jornalístico de um fato simplesmente 

busca nos informar acerca de algo18. Nosso envolvimento com a ficção, não importa quão 

imediato seja, não é uma participação verdadeira, nem uma participação da vida autêntica, 

mas não apenas isso:  

 

“Não observamos mundos fictícios somente externamente. Vivemos neles [...] 
juntos com Anna Karenina, Emma Bovary, Robinson Crusoé, e os demais, 
compartilhando suas alegrias e suas penas, alegrando-nos e odiando-os. É certo que 
estes mundos são meramente fictícios e somos plenamente conscientes de que os são 
[...] Nossa presença neles [...] nos dá uma sensação de intimidade como seus 
caracteres e seus conteúdos. É esta experiência que subjaz em grande parte à 
fascinação que as representações exercem sobre nós e que constitui seu poder”.19 

 

Em resumo, a noção de faz-de-conta de Walton parece indicar que: (i) a ficção é um 

jogo em que algo representa outra coisa; (ii) tais jogos dependem de usos nos quais se admite 

que adereços não se qualifiquem como verdadeiros; (iii) e as ficções nos afetam justamente 

pelo modo como operam, através de um jogo representacional no qual nos envolvemos. Para 

o “estado fisiológico-psicológico” motivado pela ficção, Walton cunha a expressão “quase-

emoção”. E, assim como na proposta de Currie, parece haver um hiato ontológico, conforme 

exploramos na seção anterior.  

Outro dos problemas da engenhosa tese de Walton é sua descrição das diferentes 

perspectivas (real e ficcional), apesar de acentuar a diferença entre elas, fica marcada por 

                                                 
18 Não tratamos aqui do debate sobre a objetividade do relato jornalístico, isto é, se tal tipo de relato retrata 
fidedignamente a realidade. Trata-se aqui da finalidade das duas atividades: a ficção busca oferecer um relato 
imaginativo sobre quaisquer coisas; já a reportagem jornalística busca nos informar acerca de algo, seja de 
acordo com seus pressupostos e tendências ou não. São objetivos diferentes , o que parece não ser disputável. 
19 WALTON, K. Mimesis as Make-Believe. On the foundations of representational arts. Cambridge: Harvard 
University Press, 1990, p.273. 
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certa ambiguidade. Isso se dá pela limitação da participação de quem acompanha a ficção: 

trata de uma quase-participação, uma vez que, como nos diz o autor, não é uma participação 

verdadeira. O que acontece justamente porque o observador deve ser consciente de que o 

mundo de uma obra de arte é ficcional e sua participação não é real como na realidade. 

Walton reforça esse ponto, observando que o grito de medo de um expectador que assiste ao 

filme clássico Psicose é um efeito “absurdamente inadequado” quando se desataca “o estatuto 

fictício do perigo”. Entretanto, a vivência da ficção por parte do expectador e suas reações não 

podem manter-se separadas. Ao acompanhar uma narrativa ficcional, uma pessoa “não 

imagina simplesmente que tem medo”, mas tem medo realmente, seja de verdades do mundo 

real, seja de verdades ficcionais: trata-se do “caráter destacadamente realista” da participação 

na ficção. Mais uma vez, nossas reações aos universos ficcionais não são devidamente 

explicadas com base em sentidos duplos de verdade. 

Também não fica claro qual é o estatuto ontológico das entidades que podemos 

imaginar, pois poderíamos pensar que são apenas fictícias; porém, envolvidas na 

representacionalidade, não temos segurança em relação ao seu grau de existência. Tampouco 

está evidente como funcionam as regras ou os princípios de geração, se atuam por 

similaridade ou por convenção, contexto cultural, quantidade de informação do sujeito que 

imagina.  

Contudo, mesmo sob tais críticas, a posição de Walton acerca do motivo pelo qual 

valorizamos a ficção parece ser plausível. É basicamente por enfrentar certas situações, 

envolvendo-nos em determinadas atividades, tendo ou expressado certos sentimentos, que 

alguém em contato com a ficção torna-se capaz de vivenciar imaginativamente tais 

experiências. No último capítulo deste trabalho, defendemos uma posição próxima em relação 

ao valor das artes ficcionais. 
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Um problema maior para as famílias de teorias acerca da ficção que se desenvolvem a 

partir da noção de faz-de-conta (Currie e Walton) é a busca de explicações com base na 

suposição de que ficções não correspondem a coisas verdadeiras. As diferenças metafísicas e 

epistemológicas criadas por tais teorias parecem ser desnecessárias para uma boa explicação 

acerca da natureza e do modo de funcionamento da ficção, próximas de diversas explicações 

filosóficas já desenvolvidas, que acabavam por depreciar as artes ficcionais, devido ao seu 

caráter mimético-parasitário da realidade. 

  

A teoria da autonomia da ficção 

Até que ponto é relevante para as construções ficcionais relacioná-las com a verdade? 

Das posições já analisadas acerca da natureza e do estatuto da ficção, a teoria avaliada na 

sequência talvez seja a que menos caracterize a ficção como dependente da realidade. Tal 

posição é defendida por Peter Lamarque, juntamente com Sloan H. Olsen, em Truth, Fiction 

and Literature20. Tais autores defendem que a ficção possui um grau de autonomia que 

dispensa qualquer tipo de referencialidade ao mundo real ou a existência de outros mundos 

para que possa fazer sentido. Seu argumento geral é o de que as narrativas ficções podem ser 

sobre qualquer coisa e não mimeticamente dependentes de um mundo real delimitável em 

verdade ou falsidade. Os enunciados ficcionais possuem uma capacidade temática que os 

torna aptos a criarem descrições do mundo real, simplesmente a partir da atividade 

imaginativa: 

 

“Uma característica importante do prazer que as ficções literárias proporcionam são 
as exigências que fazem à nossa imaginação. É por meio da reconstrução 
imaginativa do conteúdo de uma obra que os leitores chegam a ver que valor ou 
interesse a obra tem”.21  

 
                                                 
20 LAMARQUE, P. e OLSEN, S. H. Truth, Fiction and Literature. Oxford, Clarendon Press, 1994. 
21 LAMARQUE, P. & OLSEN, S. H. Filosofia da Literatura: Prazer Restabelecido. Em KIVY, P. Estética: 
Fundamentos e Questões de Filosofia da Arte. Trad. de Euclides Costa Calloni. São Paulo: Editora Paulus, 2008, 
p.262.  
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Ficções são possibilidades que temos de falar sobre outras coisas, entre elas o mundo 

em que vivemos, reconstruir situações baseadas em fatos reais, produzir literatura, fazer 

filmes e histórias com finais felizes. A dimensão fictícia das histórias é explicável somente em 

termos de uma prática regulamentada e “central a elas são certos modos de expressão  e um 

determinado conjunto de atitudes”22. Tende-se a considerar que a regra fundamental para 

abordar esse tipo de narração é fazer o leitor aceitar, tacitamente ao menos, um pacto ficcional 

com o autor, o que Samuel Taylor Coleridge denominava “suspensão temporária da 

descrença”23. 

Lamarque e Olsen criticam o debate contemporâneo sobre a natureza e o estatuto da 

ficção, desenvolvido em termos de não-verdade e pró-verdade, como fazem os teóricos 

comprometidos com o faz-de-conta. A discussão pautada na dualidade ficção/verdade é 

infrutífera para uma boa delimitação do escopo ficcional, pois a narrativa ficcional é 

simplesmente uma construção imaginativa, um tipo de modo de expressão (expressões 

fictícias) localizado em uma prática social (a perspectiva fictícia). Inventar histórias, contá-

las, repeti-las e falar sobre as narrações, reconhecê-las como tal, adotar atitudes adequadas e 

responder de modo apropriado, são costumes que se inscrevem dentro de um costume 

cultural. Trata-se de uma atividade de tipo determinado e não se colocam questões acerca das 

relações entre linguagem e mundo. A ausência de referencialidade ou o modo com a ficção se 

relaciona com a verdade são irrelevantes nesse debate. Assim, programaticamente, Lamarque 

e Olsen propõem: 

�

“O primeiro passo decisivo para entender a natureza e os valores da ficção exige 
deixar de lado qualquer ilusão a falhas de referência ou valores de verdade. 
Tomando o ato de contar e as atitudes apropriadas para isso como ponto de partida, 

                                                 
22 LAMARQUE, P. e OLSEN, S. H. Truth, Fiction and Literature. Oxford: Clarendon Press, 1994, p.32. 
23 COLERIDGE, S. T. Biographia Literaria, citado por BLOOM, H. e TRILLING, L.  Romantic Poetry and 
Prose. Nova York: Oxford University Press, 1973, p.645. Segundo Samuel Coleridge, a natureza da ficção está 
ligada a uma “suspensão voluntária da descrença”; o autor faz uma descrição da reação que precede nosso 
contato com obras ficcionais; tal reação se dá, não pelo fato da arte não corresponder à realidade, mas sim pela 
verossimilhança que torna os personagens paradoxalmente fidedignos.  
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podemos seguir adiante para explicar as referências, inclusive a verdade, tal como 
surgem dentro do contexto narrativo de contar histórias. Dispomos com isso também 
de um marco para explicar e preservar as distinções que interessam: entre ficção e 
não-ficção, o imaginário e o real, literatura e história, etc. E finalmente, e não é o 
menos, poderemos ilustrar com detalhes os diferentes fins e realizações das 
atividades “naturais” de narrar e imaginar”.24 

 

O mais importante para Lamarque e Olsen é constatar como a distribuição de 

informações na ficção serve para sugerir um nível básico de verossimilhança que possibilite a 

interpretação da ficção. Para compreendermos uma ficção, são necessários dados trazidos na 

própria obra, descritos ao longo de seu desenvolvimento, que possibilitem interpretação. 

Nenhuma condição de verdade é exigida, partindo do princípio de que a ficção possui a 

capacidade para apresentar e representar algo, com uma autonomia necessária para seu 

objetivo: o trabalho da imaginação:  

 

“A questão de que informação importada é autorizada por uma ficção não pode ser 
respondida por qualquer fórmula simples. A um nível mais básico é provavelmente 
útil, heuristicamente, apelar a um princípio de verossimilhança. Estados de coisas 
ficcionais (objetos, acontecimentos, personagens) podem ser tidos como estados de 
coisas vulgares, se não houver indicação em contrário. Isto é um guia útil ao nível 
dos detalhes físicos e circunstanciais. É provável que desempenhe um papel 
significativo na resposta imaginativa do leitor. Mas todo o interesse teórico repousa 
naquilo que pode contar como ‘indicação em contrário’. Aqui o fator crucial é o que 
constitui uma compreensão correta, apropriada ou informada de uma obra. Tudo o 
que pode ser dito de modo geral é que, tendo em conta as restrições na compreensão 
da ficção, não há uma linha clara entre aqueles que se preocupam com a importação 
de fatos sobre o mundo e aqueles que se preocupam com sentidos ou convenções 
literárias”.25 

  

A famosa história do King Kong, que levado a uma grande cidade, invade e persegue a 

heroína pode ilustrar a tese de Lamarque e Olsen. Não é preciso exigir nenhuma 

referencialidade aqui, entretanto, um nível mínimo de verossimilhança é necessário para que a 

obra funcione: os tiros dos aviões podem matar a criatura no alto do Empire State, além da 

gravidade, que pode derrubá-lo a qualquer momento. 

                                                 
24 LAMARQUE, P. e OLSEN, S. H. Truth, Fiction and Literature. Oxford: Clarendon Press, 1994, p.40. 
25 LAMARQUE, P. e OLSEN, S. H. Truth, Fiction and Literature. Oxford: Clarendon Press, 1994, p.94-95. 
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Lamarque e Olsen defendem que, independente do propósito da ficção, não é o de 

contar verdades nem ter alguma relação com a verdade, de modo simples e direto, ou qualquer 

ligação direta com o mundo real, fruto de uma dependência estrita da referência. Se assim 

fosse, não criaríamos heróis que se transformam em insetos, situação protagonizada por 

Gregor Samsa em A Metamorfose, de Franz Kafka. A ficção pode tratar de verdades 

implícitas, explícitas ou reivindicações de verdade acerca do mundo, ilustradas a partir de 

seus atributos ficcionais, um artifício muito utilizado, como por exemplo, na obra 1984, de 

George Orwell, com a descrição do lugar do sujeito em um regime totalitário. Todavia, tais 

conteúdos ou reivindicações não são condições necessárias para as produções ficcionais. 

A ficção possui usos determinados e um modo de apresentação que convoca mais 

interpretação do que simples jogos de aceitação ou não da realidade de mundos paralelos. 

Podemos adquirir crenças, habilidades e conhecer a forma como as pessoas se comportam em 

determinadas situações a partir das descrições realizadas na ficção. A decisão de aceitar o 

ficcional cabe ao destinatário da ficção, devendo ser entendida como uma finalidade de 

comunicação. Nelson Goodman defende em Linguagens da Arte uma posição próxima, 

levando em consideração algumas condições antropológicas: 

 

“O homem é um animal social, a comunicação é uma exigência das relações sociais 
e os símbolos são meios de comunicação. As obras de arte são mensagens que 
comunicam fatos, pensamentos e sentimentos (...). A arte depende da sociedade e 
ajuda à sua manutenção – existe porque nenhum homem é uma ilha, e ajuda a 
garanti-lo”.26 

 

Lamarque e Olsen defendem que a ficção não nos parece real porque esperamos ou 

desejamos um mundo mais confortável do que o mundo real, ou seja, esperamos a perfeição 

que não encontramos no mundo real. A literatura é preferível à vida, porque imita, inventa, 

                                                 
26 GOODMAN, N. Linguagens da Arte. Trad. de Desidério Murcho e Vitor Moura. Lisboa: Editora Gradiva, 
2006, p.270.   
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reconstrói a beleza que falta à vida com harmonia. Para isso, os mecanismos da ficção 

funcionam da seguinte maneira: 

 

“As criações ficcionais de um escritor ou artista são construções, obviamente; tais 
têm em suas origens as histórias, levam a marca de seus criadores e não podem 
esconder o modo de sua apresentação ou o método de sua construção. Para apreciar 
tais construções necessitamos tanto de uma consciência externa de seu artífice como 
de estarmos internamente envolvidos em seu conteúdo. [...] A simples conclusão 
deve ser que esta dupla perspectiva de implicação imaginativa e consciência de seu 
artifício são ambas indispensáveis para uma resposta apropriada para as obras e 
ficção”27. 

 
A posição é mais bem delineada em um artigo escrito em 1981, intitulado How can we 

Fear and Pity Fictions?28. Nele Lamarque questiona acerca do objeto de uma emoção 

ficcional e afirma que os “objetos reais de nosso medo nos casos ficcionais são pensamentos”. 

Pensamento aqui é tudo o que se pode contemplar como um conteúdo mental: imagens 

mentais, fantasias e suposições são, por exemplo, pensamentos. As emoções ficcionais 

ocorrem porque fazemos uma interpretação da ficção. Desse modo, é possível sustentar que, 

no lugar de entrarmos no mundo ficcional dos personagens, é o mundo ficcional dos 

personagens que se apresenta no nosso mundo “com a aparência corriqueira de descrições”29. 

Tais relatos formam e propiciam representações mentais e conteúdos de pensamento que se 

constituem como objetos intencionais do nosso medo e piedade. Um conteúdo de pensamento 

é imune a juízos decorrentes da avaliação de verdade ou falsidade. Nossas respostas tão reais 

à ficção têm por base os conteúdos de pensamento, gerados pelas descrições ficcionais.  

Acreditamos que tal posição adequa-se melhor à nossa intuição do que às teses de 

Currie e Walton acerca da natureza da ficção, por evitar um dualismo ontológico entre mundo 

real e os mundos ficcionais. Conceituar a ficção com base em diferenciações ontológicas, 

como a criação de mundos possíveis com os quais interagimos, parece ser menos proveitoso 

                                                 
27 LAMARQUE, P. e OLSEN, S. H. Truth, Fiction and Literature. Oxford: Clarendon Press, 1994, p.157.  
28 LAMARQUE, P. “How can we Fear and Pity Fictions?” In British Journal of Aesthetics. Vol. XI. 1981, 
p.291-304. 
29 LAMARQUE, Pr. “How can we Fear and Pity Fictions?” In British Journal of Aesthetics. Vol. XI. 1981, 
p.293. 
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do que descrevê-la por meio de seus modos de produção e efeitos. O que distingue essa 

explicação da ficção de outras descritas anteriormente é que: 

 

“[...] o ponto mais importante para entender a dimensão fictícia é este: dizer que uma 
história (ou um incidente, evento, personalidade) é feita ou inventada é dizer algo 
acerca de sua origem, não algo referente à sua relação com o mundo. Por “origem” 
entendo causa ou ao menos suas causas relevantes. [...] A origem de uma narração 
inventada é um ato humano. [...] O ato crucial é lingüístico e não psicológico. ”30. 

 
Tende-se a considerar que a regra fundamental para abordar esse tipo de narração é 

que o leitor aceite o pacto ficcional com o autor. As crenças obtidas por meio da ficção não 

são falsas, mas baseadas nas dimensões fictícias da história, adquiridas com a capacidade 

humana de criação imaginativa, descrevendo e re-descrevendo possibilidades – e não crenças 

falsas ou adquiridas mediante jogos de faz-de-conta. Na visão de Currie, Walton e daqueles 

que defendem a ficção nesses termos, nos quais ela atua como um algo ao mesmo tempo 

próximo e distante da realidade, a situação parece ser a seguinte: 

 

“O faz-de-conta é invocado como uma espécie de deus ex macchina, com o objetivo 
de restaurar sob condições reputadas como favoráveis, um programa redutivo de 
rigor analítico, aquilo que nega à percepção da percepção pictórica e à compreensão 
do sentido literário. O problema é que a estratégia do faz-de-conta empobrece os 
recursos reais da linguagem e da percepção; ignora o papel independente de uma 
imaginação culturalmente informada; e fornece uma imagem errada das 
representações literárias e pictóricas. Falha porque não consegue lidar com o fato 
óbvio de que as capacidades envolvidas no faz-de-conta requerem desde logo a 
mesma penetração cultural de formas da imaginação que tanto os mundos 
representados das formas de arte como o mundo real reclamam”.31 

 

 Compartilhamos até aqui a tese de Lamarque e Olsen acerca da natureza da ficção e 

como ela nos afeta. Entretanto, devido ao seu objetivo de proteger a autonomia da perspectiva 

ficcional, uma consequência da tese é desconsiderar um possível incremento cognitivo que a 

ficção possa vir a proporcionar. Tais autores acreditam que ao se distanciarem de toda e 

                                                 
30 LAMARQUE, P; OLSEN, S. H. Truth, Fiction and Literature. Oxford, Clarendon Press, 1994, p.41. 
31 MARGOLIS. J. “Literature and Make-Believe”, In GIBSON, HUEMER & POCCI. A Sense of the World – 
Essays on Fiction, Narrative and Knowledge. Nova York: Routledge, 2007, p.307. 
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qualquer proposta cognitivista, evitam que posições reducionistas retirem da construção 

ficcional seu valor intrínseco, seja literária, cinematográfica ou teatral.  

Todavia, talvez não seja necessário negar o potencial cognitivo da ficção para defender 

sua autonomia. Parece claro que a intenção do artista não é incrementar nosso conhecimento, 

nem nos mostrar a verdade por vias distintas das convencionais. Como consequência da obra 

do artista, conforme paradoxalmente Lamarque e Olsen mesmo propõem, há um potencial 

comunicativo na ficção que acaba por propiciar um acesso para circunstâncias concretas da 

ação e da vida, uma abertura diferente, própria e peculiar da arte, como Lamarque o 

reconhece em outro momento: 

 

“Do ponto de vista da aprendizagem a partir da ficção, o que é mais notável aqui é 
que os leitores, muitas vezes, ao envolverem-se com obras de ficção, fazem 
julgamentos de natureza factual, psicológica ou moral que, mesmo na vida cotidiana 
não surgem para eles. O que está claro é que a leitura de ficção exige uma 
participação ativa: os leitores ‘preenchem’ personagens, extraem implicações, 
formulam hipóteses e fazem julgamentos. A ficção pode proporcionar não só 
ocasião para esta participação, mas também conteúdos e assuntos aos quais os 
leitores não poderiam ter acesso”.32  

 

Podemos, assim, conceber a ficção como atividade autônoma e aberta às 

possibilidades diversas. Uma delas é a implementação de novas imagens mentais, 

desenvolvidas com base no acompanhamento das narrativas ficcionais. Não se trata de uma 

nova “realidade”, mas sim de uma instância acoplada ao real, a qual destinamos atenção e 

vivenciamos a partir do exposto pelo artista. Para isso, uma ampliação cognitiva não é apenas 

desejável, mas necessária. 

 

Conclusão  

A partir de uma investigação acerca da natureza e dos efeitos da ficção, vemos que em 

associação ao prazer suscitado pela ficção, há outra potencialidade implícita, como um maior 

                                                 
32 LAMARQUE, P. Fictional Points Of View. Nova York: Cornell University Press: 1996, p.19. 
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discernimento cognitivo para compreender as complexidades e as particularidades próprias da 

realidade. Acoplamos e nos relacionamos com novas instâncias e situações, que de não 

necessitam de estrita referência no que entendemos como mundo real. 

Com essas três posições analisadas sobre a natureza da ficção, verificamos que há um 

envolvimento com a narrativa independente da diversidade das propostas. Mesmo tratando-se 

de algo “irreal”, reagimos à ficção, e, para além do duro problema filosófico que essa situação 

configura, há uma resposta de nossa parte. As teorias que propõem uma epistemologia 

especial para a ficção (faz-de-conta) não fornecem uma boa resposta para esse produto, 

separando-nos ontologicamente da ficção. A tese da autonomia da ficção resolve o problema 

ressaltando o papel da imaginação no processo. Desse modo, talvez a partir da ficção seja 

possível estabelecer contato com uma ordem diferenciada de cognição. A relação entre ficção 

e as diferentes formas de conhecimento é analisada de forma pormenorizada no próximo 

capítulo. 
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3. FICÇÃO E CONHECIMENTO 

 
“Só pode ser propriamente educativa uma poesia cujas 
raízes mergulhem nas camadas mais profundas do ser 
humano e na qual viva um anseio espiritual, uma 
imagem do humano capaz de se tornar uma obrigação e 
um dever. A poesia, nas suas formas mais elevadas, não 
nos dá apenas um fragmento qualquer da realidade; dá-
nos um trecho de uma existência, escolhido e 
considerado em relação a um ideal determinado”. 
JAEGER, W. Paidéia, 1980. 
 
“Nada há que me tenha feito meditar mais sobre a 
natureza secreta e enigmática de Platão que o petit fait, 
felizmente conservado, de que, debaixo do travesseiro 
do seu leito de morte, não foi encontrada nenhuma 
‘bíblia’, nem algo egípcio, pitagórico ou platônico – 
mas sim um livro de Aristófanes. Como poderia até 
mesmo Platão ter suportado a vida – uma vida grega, 
que ele repudiava – sem um Aristófanes?” 
NIETZSCHE, F. Além do Bem e do Mal. § 28, 1885. 
 

 

Introdução 

Os romances que encontramos nas livrarias, as populares obras de ficção científica e 

as peças teatrais que tanto nos entretém e emocionam são manifestações tradicionais na nossa 

cultura. Mas são poucas as pessoas que consideram tais expressões um meio relevante de 

aquisição de conhecimento. Geralmente, são tomadas como um tipo de diversão, um 

passatempo ou entretenimento, mas não como algo de que se poderia extrair qualquer ganho 

cognitivo. Trata-se de ficção, algo que envolve emoção, sentimento e imaginação, e, nessa 

condição, tende mais a confundir do que a informar. As informações presentes nas obras são 

inventadas, criadas e fabricadas, e, por isso, afirma-se, não são confiáveis. Ouve-se que a 

ficção é um produto puramente mental, uma fantasia a qual serve mais para fugir da realidade 

do que para envolver-se nela. Ao buscarmos informação confiável acerca da realidade, somos 

orientados a recorrer às ciências e não às artes ficcionais. 

Entretanto, o fato de que aprendemos algo a partir do acompanhamento de uma 

narrativa ficcional nos parece elementar. E aqui temos um problema: como podemos passar a 
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saber algo com construções fictícias, que não são verdadeiras descrições da realidade, mas 

sim resultado de uma atividade que inventa sua própria realidade? Como podemos aprender a 

verdade acerca de nosso mundo por meio de situações ficcionais? 

Tratamos neste capítulo da relação entre artes ficcionais e conhecimento, analisando 

algumas teorias segundo as quais tal relação pode ser estabelecida ou negada. Para isso, 

vamos descrever primeiramente uma restituição sumária da tematização oferecida para o 

ponto pela tradição filosófica clássica, centrada nas posições de Platão e Aristóteles. Suas 

respectivas teses inauguram o debate entre aqueles os quais negam que as artes possam 

oferecer algum tipo de conhecimento e aqueles defensores de que as artes podem contribuir 

para a formação do nosso espírito com algum ganho cognitivo. Apresentado o debate entre as 

duas posições antagônicas, passaremos a uma exposição dos tipos de conhecimento 

existentes, referindo o potencial das ficções em relação a cada uma dessas variantes. Por fim, 

discutiremos teorias que representam as posições cognitivistas no debate contemporâneo, a 

partir de uma reconstrução dos argumentos constitutivos de tais teorias, o que permitirá 

compreender suas possibilidades e seus limites. 

   

As artes ficcionais entre Platão e Aristóteles  

É célebre a passagem da República a qual, indicando a capacidade que o artista tem de 

adotar diversas formas e imitar a grande variedade das coisas, rende ao poeta a expulsão da 

cidade.  

 

“Se chegasse à nossa cidade um homem aparentemente capaz, devido à sua arte, de 
tomar todas as formas e imitar todas as coisas, ansioso por se exibir justamente com 
os seus poemas, prosternávamos diante dele, como de um ser sagrado, maravilhoso, 
encantador. Mas dir-lhe-íamos que na nossa cidade não há homens dessa espécie, 
nem sequer é licito que existam, e mandá-lo-íamos embora para outra cidade, depois 
de lhe termos derramado mirra sobre a cabeça e de o coroado de grinaldas”.33 
 

                                                 
33 PLATÃO. República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 
p. 398b. 
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Antes de avançarmos a discussão sobre as motivações de tão severa recepção, 

devemos compreender o quadro teórico e conceitual em que se insere tal atitude. A descrição 

da posição platônica acerca da poesia mimética é bem mais complexa do que uma leitura 

estrita da passagem acima pode sugerir. Platão, ao tratar da poesia, não se refere somente 

àquilo que se apresenta como poema, mas ao que tem a ver com a composição dos grandes 

poetas da tradição e, sobretudo, com a poesia mimética, seja épica ou trágica, próximo 

daquilo que pode ser chamado hoje de ficção ou artes ficcionais34. Em meio a inúmeros outros 

temas, a República postula a necessidade de debater as afirmações contidas nas construções 

dos poetas, no sentido de firmar a legitimidade ou não da autoridade que gozam na educação 

dos jovens e na opinião comum.  

Para compreender a posição platônica nesse escrito, devemos levar em consideração o 

que representa a palavra dos poetas em uma sociedade em que prevalece a tradição oral. Num 

contexto assim, ela consiste em referência cultural imprescindível, pois é depositária de 

valores e de uma série de ensinamentos práticos formativos, o que faz com que ela se vincule 

diretamente à paideia, educação em sentido lato, contribuindo decisivamente para a formação 

do ethos local. Os poetas são os verdadeiros mestres e educadores da Grécia, pelo menos até o 

momento da consolidação política das cidades-estado. Não obstante, a ficção criada por eles 

não parece, aos olhos de Platão, servir como meio confiável de oferecer ensinamentos. No que 

se segue, importa investigar e trazer à luz as razões para tanto.  

O argumento platônico central que sustenta o afastamento da poesia de suas funções 

pedagógicas encontra suas raízes na sempre discutida Teoria das Formas. Segundo uma 

                                                 
34 Não há um consenso sobre o que poderia ser enquadrado como mimesis no âmbito artístico. Para efeito das 
discussões efetuadas neste capítulo, admitimos a acepção do conceito “arte” como mimesis: “Além da escultura, 
outra arte também fornece um parâmetro para Platão pensar a essência da arte. Mais recorrente é a analogia com 
a pintura, da qual se retira, segundo ele, a sua principal determinação: ser “imitação” (mimesis). Platão leva 
muitíssimo a sério a estranha capacidade da pintura de forjar uma imagem, uma forma, em tudo semelhante ao 
modelo real, mas sem sua consistência ontológica. A poesia é uma espécie de pintura porque produz simulacros 
(phantásmata) de pessoas, coisas e ações, na imaginação do ouvinte” (RIBEIRO, L. F. B. Arte no Pensamento de 
Platão. In: PESSOA, F. Arte no Pensamento. Vitória: Seminários Internacionais MVRD, 2006, p.113). 
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interpretação da República35, todo e qualquer objeto sensível é mera cópia de uma ideia, cujo 

caráter primordial é o de pura inteligibilidade em si mesma e que possui realidade 

propriamente dita, ao contrário de sua imitação perceptível. Tal concepção metafísica traz 

diversas implicações para a arte, principalmente nos âmbitos moral e epistemológico. Os 

efeitos da arte estariam baseados na possibilidade de fazer uma representação de algo sem ter 

o conhecimento verdadeiro daquilo que serve de princípio para a existência da coisa 

representada36. Os pintores representam sapateiros mesmo não sabendo fazer sapatos, e poetas 

escrevem sobre beleza e coragem sem necessariamente ter nenhum conhecimento claro sobre 

tais virtudes. Assim, os artistas enganam seu público ao fazê-lo pensar que o objeto 

representado é real. A preocupação platônica se estende às artes ficcionais, criadas com o 

objetivo expresso de nos emocionar, o que poderia acarretar a corrupção do caráter dos 

cidadãos37.  

Os homens são afetados pela característica emocional da arte, pois a poesia “alimenta” 

as paixões ao invés de instruir a razão, uma vez que trata de construções falsas. Também por 

essa razão, não haveria nenhum potencial cognitivo nas criações poéticas, já que é impossível 

aprender a partir de meras cópias e falsidades. Somente podemos adquirir conhecimentos com 

aquilo considerado verdadeiro e justificado, o que não acontece com a arte, devido à sua 

natureza mimética. A concepção platônica da arte defende que a mimesis é a essência de toda 

obra de arte: todo artesão já é, de certa forma, um imitador, já que para fabricar uma mesa, ele 

deve direcionar sua atenção para uma mesa dada38. Acerca da arte como imitação, podemos 

                                                 
35 Nossa interpretação do tema aqui é vinculada à uma defesa de uma concepção platônica de cognição, ligada à 
“graus da realidade”, proposta por VLASTOS, G. Platonic Studies. Princeton: Princeton University Press, 1981, 
p.58-75. Este autor mostra que, enquanto a noção de “realidade” admite graus, a de “existência” não. Embora 
uma imagem não exista menos que o seu original, no espelho, nomeadamente, não é real, podendo dizer-se que é 
“menos real”.   
36 PLATÃO. República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 
p. 595a. 
37 PLATÃO. República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 
p. 605a.  
38 PLATÃO. República. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, 
p. 596c. 
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colocá-la em dois níveis: obras de arte imitam coisas do mundo sensível e este último imita as 

formas do mundo inteligível. Logo, a arte é “aparência da aparência”, duplamente afastada da 

realidade e, enquanto tal, não pode ser uma boa fonte de conhecimento do que quer que seja. 

Utilizá-la para esse fim, como fazem os poetas educadores da Grécia, é algo a ser proibido na 

cidade ideal. 

Conforme esboçada acima, a posição de Platão resulta contrária à atribuição de 

qualquer potencial cognitivo à arte e à ficção, constituindo-se, talvez, na inspiração original 

das teses anticognitivistas. Não podemos aprender nada de verdadeiro a partir da 

representação artística, e aqueles que buscam oferecer ensinamentos através da mimesis 

acabam por corromper a alma dos indivíduos e, consequentemente, a cidade – pelo menos tal 

como ela deve ser se pretende ser justa.  

Assim como Platão, Aristóteles desenvolveu uma concepção de arte que tem como 

elemento central a noção de mimesis. Contudo, as consequências disso desenvolvem-se num 

sentido bastante diferente daquele proposto por seu mestre. Ao invés de enxergar na arte e, 

sobretudo, na poesia o resultado de uma inspiração irracional e de um não-saber, uma mera 

cópia de outra cópia, a concepção aristotélica da arte poética sustenta que a poesia, além de 

atender a regras, é produto de uma habilidade humana, um saber-fazer. Na Poética, obra 

dedicada ao estudo da poesia, Aristóteles defende que:  

 

“A tarefa do poeta não é contar os fatos, mas sim o que poderia ter acontecido e o 
que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. O historiador e o poeta 
não se diferenciam por escrever em prosa ou verso (pois é possível colocar em verso 
as obras de Heródoto e não seria menos história com métrica ou sem métrica), mas 
sim porque o historiador conta o que aconteceu e o poeta, o que poderia ter 
acontecido. Por isso, a poesia é mais filosófica do que a história, pois a poesia conta 
melhor o universal e a história o particular”39. 

 

                                                 
39 ARISTÓTELES. Poética. Trad. de Ana Maria Valente. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 
1451a. 
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A estética aristotélica acompanha aspectos essenciais da teoria da mimesis de Platão, 

sem compartilhar com ela, como ponto de partida, a desconfiança em relação ao seu valor 

epistêmico. Platão e Aristóteles oferecem abordagens divergentes da mimesis. Enquanto o 

primeiro sublinha a diferença ontológica entre aquilo que é imitado e a realidade, o outro 

defende a capacidade de formas miméticas guiarem os indivíduos em suas práticas cotidianas. 

A distinção principal entre tais visões parece ser derivada, de um lado, do pessimismo 

platônico acerca do espectador comum, que poderia confundir-se; ao passo que Aristóteles, de 

outro lado, acredita que os indivíduos consigam distinguir entre a vida real e a ficção, 

negando que, ingenuamente, igualariam suas reações emocionais à representação, como 

Platão temia. É certo que a poesia continua, como em Platão, definida como mimesis, porém, 

com um sentido diferenciado. Não se trata de algo menor, uma cópia da cópia em relação ao 

original, mas uma representação do mundo que pode ter efeitos benéficos, uma vez que “nos 

agrada a visão das imagens, porque aprendemos ao olhá-las e deduzimos o que representa 

cada coisa; por exemplo, que esta figura é tal pessoa”40. O prazer não está na comparação da 

cópia em relação ao original, mas na compreensão peculiar que a imagem proporciona 

daquilo que ela representa.  

Dessa maneira, Aristóteles concordou com Platão que a arte mimética poderia de fato 

influenciar o desenvolvimento do caráter dos indivíduos. Todavia, enquanto Platão pensava 

aquilo que podemos obter através da arte ficcional é prejudicial, Aristóteles defendeu que a 

rendição às mesmas emoções miméticas sobre as quais Platão alertou pode trazer benefícios, 

ao produzir, como no caso da tragédia, uma catarse emocional41. Tal processo se daria a partir 

do efeito das peças trágicas sobre a emoção dos espectadores, purificando-as e facultando aos 

                                                 
40 ARISTÓTELES. Poética. Trad. de Ana Maria Valente. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 
1448b. 
41 ARISTÓTELES. Poética. Trad. de Ana Maria Valente. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 
1449b. 



 41 

cidadãos a oportunidade de serem mais racionais em sua vida cotidiana depois de 

participarem da experiência ficcional.  

A esse respeito, cabe ainda mencionar o debate sobre qual é, afinal, o significado da 

catarse provocada pela tragédia, de acordo com a formulação aristotélica. Entre as várias 

acepções do conceito, existem três linhas interpretativas gerais42. Pode-se tomar a catarse 

como: 

(i) purificação moral: a libertação das paixões e sua transformação em disposições 

virtuosas;  

(ii) purgação médica: a libertação dos estados patológicos, como as emoções de 

piedade e de medo;  

(iii) clarificação intelectual: a representação de padrões universais da conduta humana 

permitindo alcançar uma apreensão mais clara de tais padrões. 

Não há na Poética nenhuma definição direta de mimesis, apenas algumas 

aproximações gerais do termo. Entretanto, uma passagem é bastante esclarecedora em relação 

aos seus efeitos: 

 

“Parece ter havido para a poesia em geral duas causas, causas essas naturais. Uma é 
que imitar é natural nos homens desde a infância e nisto diferem dos outros animais, 
pois o homem é o que tem mais capacidade de imitar e é pela imitação que adquire 
os seus primeiros conhecimentos; a outra é que todos sentem prazer nas imitações. 
Uma prova disso é o que acontece na realidade: as coisas que observamos ao natural 
e nos fazem pena agradam-nos quando as vemos representadas em imagens muito 
perfeitas como, por exemplo, as reproduções dos mais repugnantes animais e de 
cadáveres. A razão disto é também que aprender não é só agradável para os 
filósofos, mas o é igualmente para os outros homens, embora estes participem dessa 
aprendizagem em menor escala. É que eles, quando vêem as imagens, gostam dessa 
imitação, pois acontece que, vendo, aprendem e deduzem o que representa cada 
uma”43. 

 

À luz dessa passagem, parece razoável considerar que alcançamos um insight 

intelectual por meio do efeito catártico, o propósito da mimesis. Nessa direção, o papel da arte 

                                                 
42 GOLDEN, L. “The clarification theory of kátharsis”. In: Hermes, Vol. 104, 1976, p.437-452.  
43 ARISTÓTELES. Poética. Trad. de Ana Maria Valente. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 
1448. 
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mimética seria aprofundar nosso entendimento sobre os diversos aspectos da existência 

humana representados de forma mimética pelas artes. No caso da tragédia, haveria um 

processo didático que consiste em um movimento do particular ao universal, em relação a 

situações que envolvem piedade e medo, conduzindo a um tipo de clarificação intelectual. A 

tese aristotélica pode, assim, servir a uma posição cognitivista. No entanto, a noção de catarse 

ainda é discutida, como já colocado, e a tese aristotélica parece amplamente ligada a um único 

gênero ficcional, no caso a tragédia. Também não fica claro o modo como se adquire o tipo de 

conhecimento em questão. Aristóteles parece levar em conta um tipo de conhecimento 

experiencial, em que a catarse seria o meio pelo qual ele seria adquirido.  

 

Tipos de Conhecimento 

Antes de prosseguirmos na explicitação das posições cognitivistas, devemos reservar 

atenção a um aspecto correlato da questão: quando falamos de conhecimento obtido através 

das artes ficcionais, que noção de conhecimento temos em mente?44 Afirmar que aprendemos 

a dispor corretamente as palavras no discurso ou o modo como nos vestir ou comportar de 

acordo com o modelo oferecido pelos personagens, implica um tipo de conhecimento bastante 

trivial, que não parece ser de muito valor e não é exclusivo das artes ficcionais. A noção de 

conhecimento em jogo também não pode ser muito restrita, de modo que seja impossível 

identificar o que aprendemos, caracterizando-o como algo inefável ou místico, extremamente 

pessoal e incomunicável. Dizer que aprendemos algo essencial, porém indefinível, não ajuda a 

formar uma compreensão vantajosa do potencial cognitivo da ficção. Eileen John afirma que 

entre não-filósofos não existe controvérsia em dizer que aprendemos com a arte45. Entretanto, 

                                                 
44 A relevância da compreensão dos tipos de conhecimento advindo das artes é defendida por Aires Almeida na 
no seguinte trabalho: ALMEIDA, A. O Valor Cognitivo da Arte. Dissertação de Mestrado. Lisboa: Universidade 
de Lisboa, 2005. 
45 JOHN, E. “Art and Knowledge”. In: GAUT, B.; LOPES, D. The Routledge Companion to Aesthetics. 
Routledge: Nova York, 2001, p.329. 
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na filosofia, tal posição é bastante discutível, e a razão principal para isso é a dificuldade para 

esclarecer satisfatoriamente o que e como aprendemos.  

Nesse contexto, a distinção entre conhecimento proposicional e conhecimento não-

proposicional pode contribuir para a compreensão sobre se as artes ficcionais são capazes de 

nos oferecer em termos cognitivos, se é que o são. Conhecer – dispor de conhecimento – é um 

estado bastante valorizado, no qual um indivíduo encontra-se em contato privilegiado com a 

realidade, pois é capaz de traduzi-la em seus próprios termos. Trata-se, portanto e antes de 

mais nada, de uma relação46. De um lado, fica o sujeito, e do outro, aquilo que tal sujeito vem 

a conhecer.  

O conhecimento proposicional é a variedade mais comum de conhecimento. Trata-se 

de um saber que, um tipo de conhecimento que relaciona um sujeito a uma proposição, 

consistindo, no melhor dos casos, na posse, por parte de um sujeito, de crenças verdadeiras 

justificadas, podendo ser expresso por uma proposição, pelo significado de uma oração 

declarativa. Trata-se da principal definição de conhecimento apresentada na tradição 

filosófica ocidental, com base na avaliação do conhecimento nas três componentes indicadas: 

justificação, verdade e crença47. Tal definição promove a chamada análise tripartida do 

conhecimento e sua fonte original encontra-se no diálogo platônico Teeteto48. Esse tipo de 

conhecimento tem sido mais discutido do que outros por duas razões principais: por um lado, 

a proposição é a forma direta pela qual o conhecimento pode ser comunicado e através da 

qual pode ser transferido de um indivíduo para outro; por outro lado, é a principal forma pela 

                                                 
46 ZAGZEBSKI, L. “O que é conhecimento”. In: GRECO, J. e SOSA, E. Compêndio de Epistemologia. Trad. de 
Alessandra Fernandes e Rogério Bettoni. Edições Loyola: São Paulo, 2008.    
47 Edmund Gettier aponta as limitações desses três elementos para uma definição tradicional de conhecimento 
em GETTIER, E. “Is justified true belief knowledge?”. In: Analysis. Vol. 23, 121-123, 1963. Não discutiremos 
aqui as críticas à definição tradicional de conhecimento ou conhecimento proposicional, devido ao nosso 
objetivo, que é apenas listar os tipos de conhecimento existentes e seus limites e possibilidades para o âmbito da 
ficção.  
48 PLATÃO. Teeteto. Trad. de Adriana Manuela Nogueira e Marcelo Boeri. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2005. 
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qual a realidade se torna compreensível para a mente humana49. O conhecimento 

proposicional é aquele de fatos ou de proposições verdadeiras. Tomemos os seguintes 

exemplos: 

(i) Luiz sabe que Aurélio foi assassinado. 

(ii) Fernando sabe que o céu está nublado. 

Neles, os objetos do conhecimento, aquilo que é conhecido são, respectivamente, as 

proposições de que “Aurélio foi assassinado” e de que “o céu está nublado”. Os sujeitos 

possuem crenças sobre o assassinato e sobre a cor do céu. Também possuem justificativas 

para tais crenças e elas são proposições verdadeiras, amparadas em evidências sobre a 

realidade.  

O que as artes ficcionais poderiam oferecer em termos de conhecimento 

proposicional? A literatura, o teatro, o cinema, etc. podem ser fontes de crenças verdadeiras 

justificadas? Pode-se responder positivamente, uma vez que o caráter narrativo e descritivo da 

ficção poderia garantir tais elementos. Porém, a própria natureza da ficção faz com que isso 

não fique tão claro. Como já discutido no capítulo anterior, as artes ficcionais envolvem 

criações imaginativas por parte de seus autores, e tal situação por si só gera problemas em 

relação à verdade das crenças assim obtidas. Além disso, como justificar um conhecimento 

obtido por meio de uma construção ficcional? Isso parece chocar-se com umas das condições 

necessárias para que haja conhecimento proposicional: a justificativa. Associada ao que foi 

exposto há pouco, essa ponderação parece fortalecer a desconfiança platônica em relação ao 

potencial cognitivo das artes ficcionais, extraindo consequências propriamente 

epistemológicas de suas alegações metafísicas. 

O que podemos conhecer efetivamente ao acompanhar a tragédia de Hamlet, por 

exemplo? Quais crenças verdadeiras e justificadas se obtêm a partir da audiência do drama do 

                                                 
49 ZAGZEBSKI, L. “O que é conhecimento”. In: GRECO, J. e SOSA, E. Compêndio de Epistemologia. Trad. de 
Alessandra Fernandes e Rogério Bettoni. Edições Loyola: São Paulo, 2008.     
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príncipe da Dinamarca? Pode-se responder dizendo, por exemplo, que em tal obra existe uma 

discussão acerca do exercício do livre-arbítrio pelos indivíduos, chamando à baila o tema 

mais amplo do conflito entre o destino e a liberdade humana. Podemos aprender também 

sobre a organização social da Dinamarca da época de Hamlet ou acerca das dificuldades de 

um filho para aceitar a vida amorosa da mãe viúva.  

Entretanto, duas objeções anticognitivistas independentes podem apontar que: (1) tais 

conhecimentos são triviais, podendo ser obtidos através de outras fontes, e são utilizados nas 

construções artísticas ficcionais apenas em função de demandas técnicas; ademais, as artes 

ficcionais em geral parecem poder oferecer somente o conhecimento de particularidades, 

acerca do que não existem verdades a serem obtidas50; (2) parece improvável que o 

conhecimento oferecido pela ficção seja do tipo proposicional, uma vez que a própria 

natureza das obras de arte ficcionais, algo intuitivamente ligado à imaginação, um jogo de 

faz-de-conta ou um tipo de prática discursiva diferenciada, não permite aferições no que 

concerne à verdade das proposições que as integram. Todavia, as objeções não esgotam as 

possibilidades de que a ficção possa oferecer algum tipo de conhecimento. 

O conhecimento do tipo não-proposicional diferencia-se do tipo proposicional por não 

estar ligado a qualquer conjunto de proposições, tratando-se também de uma relação, na qual 

o sujeito está diretamente em contato com aquilo que conhece. Como já esclarecido 

anteriormente, não é um tipo de conhecimento amplamente examinado por filósofos e 

epistemólogos, mas é de importância central para discutirmos a possibilidade de ganho 

cognitivo através das artes ficcionais. Podemos listar dois tipos principais de conhecimento 

não-proposicional: o conhecimento prático e o conhecimento por contato. 
                                                 
50 Tal objeção é desenvolvida em STOLNITZ, J. “On the Cognitive Triviality of Art”. In: British Journal of 
Aesthetics, Vol. 32, 1992, p.191-200. O autor defende que o máximo que a arte pode oferecer é o conhecimento 
de particularidades internas às próprias construções artísticas, não havendo verdades gerais a serem conhecidas 
exclusivamente através da arte. Esta se apropria do conhecimento obtido através de outras fontes, oferecendo 
somente conhecimento acerca de trivialidades. Não é possível justificar o que conhecemos por meio da arte, pois 
não é possível ligar tal conhecimento a algo exterior à obra de arte. É insuficiente ligar o possível conhecimento 
obtido com a arte somente à obra de arte em si, pois todo conhecimento deve fazer referência a algo, e as obras 
ficcionais não fazem referência ao mundo, já que consistem, justamente, em algo irreal. 
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Por conhecimento prático entende-se um tipo de conhecimento não-proposicional, 

referido também pela expressão saber-como. Consiste, essencialmente, em um sujeito saber 

como fazer determinada ação, relacionando-se com o mundo por meio dela. Também pode ser 

chamado de conhecimento como habilidade e pode ou não ser acompanhado de conhecimento 

proposicional sobre a habilidade em questão. A distinção é enfatizada principalmente pelo 

filósofo Gilbert Ryle, que a explica como a diferença entre saber que e saber como: a 

expressão saber como diz respeito ao conhecimento enquanto habilidade, e saber que se 

refere ao conhecimento proposicional51. 

Cabe aqui uma pequena diferenciação para compreendermos melhor esse tipo de 

conhecimento. Por vezes, quando dizemos “João sabe fazer paredes” queremos dizer que João 

tem aptidão e habilidade para construir paredes. Suponhamos agora que João é um engenheiro 

talentoso que projeta bem a obra, mas não é capaz de construí-la. Na verdade, João poderia 

descrever precisamente como construir uma parede, mesmo não sendo capaz, ele mesmo, de 

construí-la. Nesse caso, podemos dizer que João sabe construir paredes, embora não tenha 

aptidão para fazê-lo. O engenheiro João tem bastante conhecimento proposicional sobre como 

construir uma parede, mas noutro sentido de “saber-fazer” não sabe colocar os tijolos, pois 

falta a aptidão para tal. Pode-se ter muito conhecimento proposicional sobre como fazer algo 

sem ter a aptidão para fazê-lo. Inversamente, podemos ter a aptidão para fazer algo sem ter o 

mínimo conhecimento proposicional sobre o assunto. 

Aqui reside a especificidade do tipo de conhecimento prático em estudo em relação ao 

conhecimento proposicional: trata-se de uma aptidão ou habilidade, um saber 

caracteristicamente voltado para a ação, não ligado a proposições ou frases declarativas. Sabe-

se, mas não é necessário ter capacidade de justificar por que sabe.  

                                                 
51 RYLE, G. The Concept of Mind. Londres: Penguin, 1949. 
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Tudo isso considerado, será que a arte ou a ficção poderiam nos oferecer tal tipo de 

conhecimento? Habilidades como saber lidar com o medo, com o imprevisto, com a euforia, 

ou como fazer uma boa refeição ou ter uma boa vida social não parece ser o tipo de coisa que 

aprendemos apenas através da ficção. Mais uma vez, a objeção apresentada acerca da 

banalidade do conhecimento obtido por meio da ficção na seção anterior parece se aplicar, já 

que a maior parte das habilidades e ações que conhecemos advém de outras fontes e não 

exclusivamente da construção artística ficcional.  Defender que a ficção oferece algum ganho 

cognitivo deve ir além de apontar que a arte oferece informações proposicionais ou 

orientações acerca de habilidades e ações, o que realmente parece banal. O modo como 

devemos agir e proceder ou habilidades como ser um bom amante ou conseguir ganhar muito 

dinheiro não parecem ser o tipo de coisa que aprendemos única e exclusivamente com a 

ficção.  

 Entretanto, nem todo o conhecimento não-proposicional se restringe a um saber-como, 

relacionando um sujeito com uma ação. Há também um tipo de conhecimento em que existe 

relação entre o sujeito e certo tipo de contato ou experiência, ou seja, um tipo de 

conhecimento direto e não-referencial. Trata-se do conhecimento por contato52. Para ilustrar, 

suponhamos que alguém faça as afirmações seguintes: 

(i) João conhece o presidente do Brasil. 

(ii) João conhece o Papa. 

Podemos naturalmente pensar que essas afirmações implicam que João conhece 

pessoalmente tanto o presidente do Brasil quanto o Papa e também que ele esteve na presença 

de ambos. Se realmente entendemos as colocações desse modo, então estamos a atribuir a 

                                                 
52 A noção de conhecimento por contato é introduzida em RUSSELL. B. Os problemas da filosofia. Trad. de 
Desidério Murcho. Edições 70: Lisboa, 2008. A distinção entre conhecimento por contato e conhecimento por 
descrição (o que chamamos de conhecimento proposicional) tornou-se canônica, com alguns ajustes. Segundo 
Russell, conhecer algo por contato é estar em contato cognitivo direto com aquilo que é conhecido e saber algo 
por descrição é saber que determinada afirmação (proposição) sobre algo é verdadeira.  
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João um conhecimento por contato, ou seja, conhece pessoalmente (diretamente) ou que 

esteve na sua presença. 

O que distingue o conhecimento por contato do conhecimento proposicional? Parece 

claro que podemos ter grande quantidade de conhecimento proposicional sobre alguém sem 

ter conhecimento por contato de tal pessoa. Posso, por exemplo, ter bastante conhecimento 

proposicional sobre o presidente, sabendo que ele nasceu nesta ou naquela data e cursou 

determinada faculdade e muitas outras proposições verdadeiras semelhantes a respeito dele. 

Porém, o fato de ter bastante conhecimento proposicional sobre o presidente não implica que 

tenho dele conhecimento por contato, visto que não o conheço pessoalmente nem estive 

alguma vez na sua presença. 

Na linguagem cotidiana, quando dizemos “A conhece B”, ora usamos a palavra 

“conhece” no sentido proposicional, ora no sentido do conhecimento por contato. Suponha-se, 

por exemplo, que um policial diz: “Conheço esse assassino. Ele vai matar novamente”. O 

nosso policial não deve ser entendido como querendo afirmar que esteve realmente na 

presença do assassino ou que o conhece pessoalmente. É mais provável que ele queira dizer 

simplesmente que sabe que o assassino é do tipo de homicida o qual brevemente atacará outra 

vez. O policial parece possuir um conhecimento proposicional acerca do assassino. Por outro 

lado, se fico impressionado com o vasto conhecimento que José tem acerca de Paulo, posso 

dizer que “José conhece realmente Paulo”. Parece claro que busco dar a entender que José 

tem muito conhecimento por contato sobre Paulo, provavelmente tendo estado em sua 

presença. 

Nesses termos, o que a arte ficcional poderia oferecer cognitivamente? Podemos obter 

conhecimento por contato ao acompanharmos as obras ficcionais da literatura, do teatro e do 

cinema? Boa parte das posições cognitivistas acerca das artes defende que a ficção oferece um 

tipo de conhecimento próximo do que chamamos de conhecimento por contato. Ao 
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acompanhar uma narrativa ficcional, devido à sua própria estrutura de organização, passamos 

a compreender melhor certas situações, entendidas como possibilidades da realidade extra-

ficcional que de outro modo não poderíamos compreender ou entender. O desespero de Josef 

K. ao ser acusado em O Processo, de Franz Kafka, parece ser algo que uma simples descrição 

da situação não poderia comunicar em sua totalidade.  

Uma objeção seria a seguinte: é justamente isso o que Kafka faz no livro, ao oferecer 

uma descrição proposicional da situação, e seguimos mantendo contato apenas com isso e 

nada mais. Também se pode afirmar que, em relação ao conhecimento por contato, somente 

podemos conhecer a porção da realidade com a qual mantemos contato. Novamente, a 

natureza imaginativa da ficção impede tal situação: como podemos ter contato com a 

realidade através da ficção?  

Porém, é inegável que o envolvimento que temos com a obra ficcional vai além dessa 

simples descrição, configurando uma situação em que conhecemos algo novo a partir da 

perspectiva ficcional, algo que não poderíamos conhecer de outra maneira. Um relato de um 

manual, por exemplo, apenas nos informa. Não costumamos nos emocionar ou nos envolver 

com a leitura de informativo como nos envolvemos emocionalmente com romances, novelas e 

filmes. Mesmo ao lermos nesse informativo que um casal cometeu suicídio devido às brigas 

em suas famílias, o que prejudicava seu relacionamento, esboçamos reações e 

compreendemos o quão difícil a vida pode ser. Mas ao acompanhar uma encenação dramática 

de Romeu e Julieta, temos um envolvimento muito mais amplo, nos emocionamos e reagimos 

com muito mais intensidade.  

A consciência, a empatia e o envolvimento são notavelmente não proposicionais. É um 

sentido que não pode ser captado em fórmulas e descrições, sejam elas científicas ou 

filosóficas. Comunica-se somente através da fruição de obras de arte, na leitura das novelas e 

contos, por meio de poemas e músicas, no cinema e na pintura, apelando para a imaginação e 
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requerendo que ela seja desenvolvida e disciplinada.  Mais adiante, na reconstrução dos 

argumentos que defendem as posições cognitivistas, retomaremos o ponto, articulando-o mais 

diretamente à estratégia e aos tipos de conhecimento envolvidos na defesa do potencial 

cognitivo das artes e da ficção.  

Como já colocado anteriormente, a perspectiva que nega a possibilidade de se obter 

conhecimento por meio da arte remonta a Platão, e boa parte das posições cognitivistas são 

reações à negação da potencialidade cognitiva da arte. Os céticos sobre tal possibilidade 

parecem considerar somente um tipo de conhecimento que realmente nem a arte, em um 

âmbito mais geral, nem a ficção, no âmbito mais restrito, podem oferecer. Entretanto, vale 

lembrar mais uma vez que não lidamos aqui com um único tipo de conhecimento, como 

vimos nesta seção.  

 

Teorias cognitivistas da arte 

 A perspectiva filosófica que defende a possibilidade de a arte ensejar algum tipo de 

ganho cognitivo é o cognitivismo. O escopo das teorias cognitivistas da arte compreende as 

diversas manifestações artísticas, como a ficção, a música, a pintura, a arquitetura e a 

escultura. Sobre a questão central do debate, Gordon Graham afirma que: 

 

“É óbvio que podemos aprender com a arte, porém em que sentido e de que modo? 
Toda espécie de informação pode ser aprendida com romances e quadros, porém 
isso parece não captar algo de essencial a ser aprendido através da arte, uma vez que 
tais informações são incidentais, sendo que podemos com mais facilidade obtê-las 
em outros meios como jornais, livros de história, manuais, além das obras de arte. O 
conhecimento a ser obtido através de obras de arte deve ir além desse tipo de 
conhecimento banal”.53 

 

Desse modo, o termo cognitivismo não está ligado a uma teoria em particular, mas a 

uma ampla perspectiva, com diferentes abordagens e variantes teóricas. Genericamente, uma 

teoria cognitivista atende a três questões principais: 
                                                 
53 GRAHAM, G. Filosofia das Artes. Trad. de Carlos Leone. Lisboa: Edições 70, 2001, p.69-70.  
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 - A arte proporciona conhecimento? 

- Quais são as condições para que a arte proporcione conhecimento? 

- De que tipo de conhecimento se trata? 

A perspectiva cognitivista possui correntes diferenciadas. Pode ser uma teoria 

funcionalista (reconhece que a arte tem um potencial para oferecer certo tipo de 

conhecimento) e/ou uma teoria valorativa (defende que a arte tem o potencial de oferecer 

conhecimento e é nessa potencialidade que reside seu valor). Essa última abordagem, 

conhecida como cognitivismo estético, acredita que (i) a arte proporciona algum tipo de 

conhecimento e que (ii) existe vínculo entre o valor da arte e a possibilidade de oferecer 

conhecimento. 

  É relevante observar que defender a ideia de a arte oferecer algum tipo de 

conhecimento não implica necessariamente afirmar que o valor atribuído para a arte reside na 

possibilidade de ela oferecer conhecimento, posição defendida pelo cognitivismo estético. A 

diferença entre as abordagens cognitivistas em estudo está na observação de duas questões 

distintas: a questão epistêmica (pode a arte proporcionar conhecimento a seu público?) e a 

questão estética (se arte tem capacidade de proporcionar conhecimento, isso aumenta seu 

valor como arte, isto é, seu valor estético?). Apesar de raramente se distinguir entre tais 

questões, trata-se de âmbitos diferentes e que caso forem tomados da mesma maneira, podem 

trazer confusões e imprecisões conceituais. Defender que a arte possa proporcionar certo 

alargamento cognitivo está longe de ser o mesmo que defender que é nessa possibilidade que 

resida o valor da arte. Não nos deteremos neste momento na discussão acerca do valor das 

artes, uma vez que nosso interesse aqui é somente pelo modo como se tem explicitado a 

potencialidade cognitiva das artes e não se isso gera ou não seu valor. No próximo capítulo, 

após já termos tratado do nosso principal objetivo - a questão epistêmica - realizamos uma 
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discussão pormenorizada sobre a relação entre a potencialidade cognitiva e o valor das artes 

ficcionais, que merece um estudo em separado.  

Apresentamos na sequência três posições cognitivistas principais. Buscaremos, na 

reconstrução de sua argumentação, compreender os meios pelos quais se defende que as artes 

podem proporcionar algum tipo de conhecimento. 

Uma teoria cognitivista bastante difundida é a tese do filósofo Nelson Goodman. Para 

o autor, todas as artes possuem uma função claramente cognitiva. Ele inova ao colocar a arte 

como um elemento cognitivo, a partir uma noção diferenciada de experiência estética: 

“Uma tradição persistente retrata a atitude estética como uma contemplação passiva 
do imediatamente dado, uma apreensão direta do que é apresentado, não 
contaminada por qualquer conceitualização, isolada de todos os ecos do passado e 
de todas as ameaças e promessas do futuro, dispensada de todos os afazeres. Através 
de ritos de descomprometimento e desinterpretação purificadores vamos procurar 
uma visão de mundo prístina, imaculada. Dificilmente preciso de enumerar os 
defeitos filosóficos e absurdos estéticos de uma perspectiva destas  até alguém ir ao 
ponto de defender seriamente que a atitude estética apropriada perante um poema 
equivale a olha fixamente para a página impressa sem a ler.54  

 

E sobre as consequências dessa tradição da experiência estética55: 

 

“Num lado colocamos a sensação, percepção, inferência, conjectura, toda a inspeção 
e investigação fria, fato e verdade; no outro, prazer, dor, interesse, satisfação, 
desapontamento, toda a resposta afetiva tonta, gostar e detestar. De uma forma 
muitíssimo eficiente, isto impede-nos de ver que na experiência estética as emoções 
funcionam cognitivamente. A obra de arte é apreendida pelos sentimentos e também 

                                                 
54 GOODMAN, N. Linguagens da Arte. Trad. de Desidério Murcho e Vitor Moura. Lisboa: Editora Gradiva, 
2006, p.256.   
55 A tradição a que Nelson Goodman se refere são os teóricos que defendem a noção de experiência estética 
desinteressada. O principal teórico desta corrente na contemporaneidade é Monroe Beardsley, que defende em 
BEARDSLEY, Monroe. Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism. Hackett: Indianápolis, 1981, a tese 
de que a arte possui essencialmente a capacidade de produzir experiências estéticas e nisso está seu valor.  A 
geração de experiências estéticas depende da atenção exclusiva que dedicamos ao objeto, isolando a experiência 
que temos da arte de qualquer contexto. Uma das consequências dessa noção de desinteresse, que privilegia as 
experiências estéticas causadas pelas obras de arte em detrimento de quaisquer outros efeitos é a negação de que 
obras de arte possam oferecer qualquer coisa, uma vez que a única coisa que a arte pode oferecer é a experiência 
estética. Deve-se ressaltar também que a noção de contemplação desinteressada da arte remete à Imannuel Kant: 
“Todos temos de reconhecer que o juízo sobre a beleza ao qual se mistura o mínimo interesse é muito faccioso e 
não é um juízo de gosto puro. Não se tem de simpatizar minimamente com a existência da coisa, mas, pelo 
contrário, tem de se ser completamente indiferente a esse respeito para, em matéria de gosto, desempenhar o 
papel de juiz. Essa proposição, que é de importância primordial, não pode ser cabalmente explicada a não ser 
contrapondo ao puro prazer desinteressado do juízo de gosto aquele juízo que está aliado a algum interesse. 
(KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Trad. de Valério Rohden e António Marques. Rio de Janeiro: 
Editora Forense Universitária,  1993, § 2). 
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pelos sentidos. A insensibilidade emocional é neste caso tão definitivamente 
incapacitante, se não tão completamente, quanto a cegueira ou a surdez”.56  

 

Acerca da natureza da arte, Goodman defende que não há possibilidade de existência 

de arte a não ser através de símbolos, sendo o funcionamento simbólico que confere o estatuto 

de arte a determinados, sendo tal mutável, de acordo com a aplicação dos símbolos em 

variados contextos. Isso torna a pergunta “o que é a arte?” irrelevante; a questão importante é 

“quando é arte?”. Ao entrar em contato com uma obra de arte, o espectador é obrigado a 

perceber, reconhecer, classificar e elaborar todos os elementos da rede simbólica a que está 

exposto. Tais ações são cognitivas, e como a arte é um conjunto de símbolos aos quais cabe 

interpretação, tais símbolos referem algo a ser interpretado. 

Goodman defende uma posição nominalista, na qual nem as coisas, nem as qualidades, 

nem as semelhanças entre as coisas possuem um fundamento ontológico exterior, sendo 

produto apenas de nossos hábitos linguísticos. Para um nominalista como Goodman, só 

existem objetos e predicados como “é bonito” são apenas etiquetas linguísticas57.  

Sobre as artes, o objetivo de Goodman é mostrar que elas são modos de obtenção de 

conhecimento e a estética e a filosofia da arte buscam explicar a maneira pela qual se obtém 

tal conhecimento58. Para fundamentar sua posição cognitivista, o autor afirma que obras de 

arte destinam-se a ser contempladas e interpretadas, proporcionando certo tipo de 

conhecimento. As artes e as ciências têm o mesmo objetivo, só que utilizam recursos 

                                                 
56 GOODMAN, N. Linguagens da Arte. Trad. de Desidério Murcho e Vitor Moura. Lisboa: Editora Gradiva, 
2006, p.261-261.   
57 Conforme afirma Aires Almeida na Introdução da tradução portuguesa de Linguagens da Arte (GOODMAN, 
N. Linguagens da Arte. Trad. de Desidério Murcho e Vitor Moura. Lisboa: Editora Gradiva, 2006, p.17). 
Existem várias versões mundos, e essas versões de mundos, assim como os objetos que deles fazem parte, são 
construídos e não descobertos. Precisamos de um esquema categorial que divida e organize as coisas, 
distinguindo as diferenças entre os objetos e, como esse esquema não está disponível na natureza, deve ser 
construído por nós. A tarefa do artista, do cientista e do senso comum consiste em organizar e classificar as 
coisas e assim são construídas diferentes versões de mundos. O relativismo dessa posição advém do fato de que 
nenhuma versão de mundo construída é mais ou menos verdadeira, uma vez que não há mundo exterior que 
permita estabelecer quaisquer tipos de diferenças. Entretanto, Goodman não aceita o tipo de relativismo ingênuo, 
já que defende a existência de um critério geral de aceitabilidade para as diferentes versões de mundo, um 
critério de correção, onde a verdade é apenas um caso particular desse critério. Uma vez adotada certa visão de 
mundo, o que vale e o que não vale obedece a critérios precisos.  
58 GOODMAN, N. Linguagens da Arte. Trad. de Desidério Murcho e Vitor Moura. Lisboa: Editora Gradiva, 
2006.  
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diferentes, visando a construir diferentes visões de mundo e formas de organizar as coisas. 

Assim, “as artes devem ser vistas com a mesma seriedade que a ciência como modo de 

descoberta, criação e alargamento da experiência, no sentido amplo de avanço da 

compreensão”59. Segundo tal posição, a criatividade, tanto na arte como na ciência, consiste 

no desenvolvimento ou na modificação de elementos interiores de um sistema simbólico. Os 

símbolos esclarecem o mundo, devido à sua aptidão para apresentarem assuntos diversos, 

recompensando aqueles que o cultivam com a revelação de novas e incomparáveis formas de 

ver o mundo. Trata-se de um tipo de conhecimento que, para Goodman, é um tipo que tanto a 

arte quanto a ciência podem oferecer. Seria um erro associar apenas a ciência aos processos 

cognitivos e limitar o âmbito da arte à evocação e à expressão de sentimentos. 

Goodman não defende que o conhecimento advindo das artes seja um conhecimento 

de verdades, assim as noções de crença, verdade e justificação não são condições necessárias 

para haver conhecimento. A ideia de conhecimento proposicional também é secundária em 

relação à concepção de compreensão, uma vez que esta não implica a crença, nem a verdade, 

nem a justificação. Compreendemos as coisas sem saber se são verdadeiras, justificadas e 

independentemente de se acreditar ou não nelas. O potencial cognitivo da arte não consiste na 

descoberta de verdades, mas na capacidade de alargar os domínios do que pode vir a ser 

referido, trazendo novos pontos de vista acerca de nossas práticas e necessidades: a 

percepção, a detecção de padrões, o reconhecimento e a classificação também são atividades 

cognitivas relevantes. 

 A posição de Goodman não está isenta de problemas, inclusive em relação a seus 

fundamentos. Roger Scruton alega que o nominalismo de Goodman impede de descrever o 

que supostamente aprendemos com a arte, assim que nos damos conta das implicações 

semânticas60. Se aceitarmos a arte como alargamento do domínio do que pode ser referido, 

                                                 
59 GOODMAN, N. Modos de Fazer Mundos. Trad. de A. Duarte. Porto: Editora Asa, 1995, p. 102. 
60 SCRUTON, R. The Aesthetics of Music. Oxford: Oxford University Press, 1999. 



 55 

concordamos também que o referido é uma construção da própria arte, o que torna a tese de 

Goodman circular.  

Outro problema está na concepção da arte de Goodman como necessariamente uma 

linguagem que transmite informação cognitiva, do tipo que agrega conteúdos, assim como as 

ciências. Sobre isso, George Dickie objeta: “Goodman afirma que a arte é instrumentalmente 

valiosa porque pode produzir experiência cognitiva valiosa, mas não procura mostrar por que 

razão a experiência cognitiva é valiosa”, e essa falta de complemento torna difícil saber como 

seriam os princípios valorativos da teoria de Goodman61. Apesar de tais problemas, devemos 

reconhecer que é uma tentativa muito bem estruturada para defender uma posição cognitivista 

na arte. A tese cognitivista de Goodman constitui uma importante contribuição para a estética 

do século XX, essencial para compreendermos a possibilidade de qualquer forma artística 

oferecer conhecimento. 

Outra proposta cognitivista, mais direcionada a questões de cunho ético, é a tese de 

Marta Nussbaum, a qual defende que alguns aspectos da vida humana só podem ser 

adequadamente comunicados através da arte narrativa62. Sua análise se concentra na 

capacidade de a literatura esclarecer questões relativas ao universo moral. “A minha proposta 

é que devemos acrescentar o estudo de certas obras literárias ao estudo das obras teóricas 

sobre a moral, com o fundamento de que sem elas não obteremos uma formulação 

completamente adequada de uma concepção ética poderosa”63. Isso porque, segundo a teoria 

da autora, a prosa filosófica se limita, ao tender à abstração, privilegiando a razão em 

detrimento da emoção, além de ser estilisticamente inapropriada para a expressão de nossa 

situação moral. A literatura ficcional é capaz de expressar a articulação de nossa situação 

moral porque antepõe situações particulares e reconhece o significado da emoção. Assim, a 

                                                 
61 DICKIE, G. Introdução à Estética. Uma Abordagem Analítica. Trad. de Vitor Guerreiro. Lisboa: Dinalivro, 
2008, pág. 231. 
62 NUSSBAUM. M. Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1990, p.5. 
63 NUSSBAUM. M. Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1990, p.6 
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filosofia moral pode nos dar um esboço acerca do que é uma vida boa, mas para captar 

completamente os requisitos particulares das situações, necessitamos do tipo de visão moral 

que encontra sua corporificação completa somente na literatura.  

Nussbaum sustenta que a literatura é ideal para tratar com as intuições morais, sendo 

que não há nada melhor do que a ficção para nos aproximar de casos particulares, retratando-

os e discutindo seus contextos, sem uma formulação teórica geral64. A literatura ficcional 

pode oferecer um tipo especial de conhecimento, principalmente em relação a questões 

morais, em que o contato com a ficção pode potencializar a aprendizagem moral, por ser o 

modo mais natural de expandir a própria sensibilidade e ampliar a compreensão dos temas 

morais65. Ao estimular o contato com obras ficcionais com as capacidades cognitivas dos 

leitores, as ficções proporcionam uma aprendizagem abrangente e significativa da vida moral 

e social. As visões de vida são adequadamente transmitidas por via das narrativas, pois: 

 

“As narrativas ficcionais falam por si próprias – a seleção de gênero, estrutura 
formal, sentenças, vocabulário, de toda uma maneira de encarar o sentido de vida do 
leitor – tudo isto expressa um senso de vida e valor, um senso do que importa ou 
não, o que é aprender e comunicar-se, ou o que são as relações e conexões de 
vida”.66 

 

Nesse sentido, é possível servir-se das artes ficcionais para expandir a capacidade de 

experimentar outras situações, épocas e modos de vida que nunca poderiam ser sentidas de 

outra maneira. Dessa forma, aumenta-se a capacidade de vivenciar situações. Através das 

outras perspectivas pode-se ganhar outro modo de olhar as questões morais. Assim, de acordo 

com Nussbaum, a literatura: 

 

“É uma extensão da vida não somente horizontal, trazendo o leitor ao contato com 
eventos, localizações, pessoas ou problemas que ele ou ela não encontrariam de 
outro modo. Mas também, se pode dizer, verticalmente, dando ao leitor uma 

                                                 
64 Vale lembrar que Martha Nussbaum é uma filósofa neo-aristotélica, que compartilha as posições filosóficas 
particularistas de Aristóteles. 
65 NUSSBAUM. M. Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1990, p.5. 
66 NUSSBAUM. M. Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1990, p.6. 
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experiência mais profunda, aguda e precisa do que muitas coisas que ocorrem na 
vida”.67 

 
A arte ficcional é capaz de nos aproximar de realidades vivenciadas por outros, tanto 

reais como verossímeis, permitindo uma reflexão mais profunda e mais plena acerca da vida. 

Em virtude do raciocínio narrativo, adquire-se benefícios que não são substituíveis, que não 

podem ser obtidos por meio do raciocínio discursivo, porque aquele capacita à adequação 

imaginativa e circunstanciada, o que não ocorre com os conhecimentos abstratos e 

categorizados realizados pelo raciocínio lógico. A autora considera, ainda, que sem a ficção, a 

nossa vida fica extremamente confinada, pois ela nos faz ampliar nosso raciocínio e refletir 

sobre outros horizontes. A literatura ficcional é uma extensão da vida, trazendo um contato 

com lugares, personagens e acontecimentos que de outro modo não teria, “mas também dando 

ao leitor uma experiência profunda e rigorosa do que faz parte da vida”68. 

A defesa de Nussbaum da potencialidade da arte, mais particularmente da ficção para 

esclarecer questões morais e oferecer certo tipo de conhecimento, enfrenta ao menos uma 

objeção. Sua tese acaba por implicar que nenhuma outra forma discursiva poderia captar 

completamente certos aspectos da problematização e dos debates morais sem recorrer à 

literatura, o que é discutível. Apara além dos exemplos e casos concretos, fazemos teorias e 

tentamos dar algum fundamento às nossas posições em relação a tal tipo de questões. 

Podemos reconhecer que certo tipo de conhecimento é oferecido pelas análises filosóficas 

gerais, e outro é obtido ao compreendermos a situação em seu contexto geral. Todavia, 

Nussbaum não parece apontar para o tipo de conhecimento conquistado a partir da arte e, 

mesmo assim, destaca essa potencialidade.  

Talvez alguns experimentos mentais muito célebres em filosofia – por exemplo, a 

Alegoria da Caverna, o Anel de Giges ou a Atlândida, para ficarmos apenas na filosofia de 

Platão – possuam uma estrutura ficcional que busca esclarecer postulações teóricas cruciais, 

                                                 
67 NUSSBAUM. M. Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1990, p.48. 
68 NUSSBAUM. M. Love’s Knowledge. Oxford: Oxford University Press, 1990, p.49. 
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que de outro modo não poderia acontecer. Tal tese é apresentada por Noël Carroll69, em 

resposta à pretensão de Stolnitz sobre a trivialidade do conhecimento obtido através da arte 70. 

A tese de Carroll também é bastante ligada ao potencial das artes em esclarecer situações 

morais, principalmente a partir da ficção. Para fazê-lo, Carroll lista as três estratégias 

anticognitivistas, a partir da posição de Stolnitz: (i) não existe um corpo de conhecimento 

advindo da arte como há em outras áreas que tem o objetivo de produzir conhecimento; (ii) 

não é possível justificar o que conhecemos através da arte, pois não se pode ligar tal 

conhecimento a algo exterior à obra de arte; (iii) também é insuficiente relacionar o 

conhecimento somente à obra de arte, pois todo conhecimento deve fazer referência a algo; as 

obras ficcionais não fazem referência ao mundo, já que se tratam justamente de algo irreal. 

 Carroll começa por rejeitar a noção de conhecimento que Stolnitz. O possível 

conhecimento advindo da arte pode ser de um tipo não-proposicional, algo como um 

conhecimento do tipo prático ou por contato e talvez nada melhor do que a arte para oferecer 

certa modalidade de conhecimento, principalmente servindo-se de representações ficcionais. 

No entanto, o principal ponto que Carroll ataca na posição de Stolnitz é a questão da 

banalidade do conhecimento adquirido através da arte, isto é, a ideia de que a arte e a 

literatura são geralmente alusões triviais a algo que já conhecemos por outros modos. A 

resposta de Carroll à objeção anticognitivista é o fato de, mesmo que um possível 

conhecimento advindo da arte já esteja disponível, isso não o torna banal, pois é refinado por 

experiências mentais diversificadas na arte, como na filosofia.  

 

“O cético nega um papel cognitivo à arte alegando que as proposições que podemos 
obter através da arte são truísmos, em geral conhecidos por audiências antes da obra 
de arte. Suponha que admitamos que esse seja o caso (embora mais tarde 
encontremos motivos para contestá-lo). No entanto, isso elimina, de fato, a 

                                                 
69 CARROLL, N. “Art, Narrative, and Moral Understanding”. In: LEVINSON, Jerrold. Aesthetics and Ethics: 
Essays at the Intersection. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.  
70 As três objeções estabelecidas por Carroll para efeito de argumentação estão na mesma direção das objeções 
listadas por Jerome Stolnitz em “On the Cognitive Triviality of Art”. A posição cognitivista de Carroll pode ser 
compreendida como uma resposta à posição anti-cognitivista daquele autor. 
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possibilidade de que obras de arte possam funcionar para reconduzir à mente 
verdades que a audiência já conhece, em certo sentido, mas esqueceu ou 
negligenciou, ou verdades cuja seriedade plena ou relevância ela não reteve ou a que 
não tem acesso ou reprimiu, ou que ela simplesmente nunca compreendeu 
totalmente, para início de conversa. Isto é, obras de arte podem servir para lembrar a 
audiências o que elas já sabem apresentando esse conteúdo de forma vívida e 
correta”.71  

 

Um ponto inovador se refere à relação da arte com o conhecimento, o que importa é o 

modo de obtenção das informações e não as informações em si mesmas. Assim, haveria uma 

proximidade entre a atividade do artista e a do filósofo, pois ambos trabalham com a mesma 

estrutura narrativa e ficcional, tanto nas artes ficcionais, quanto na apresentação de teorias 

filosóficas, em que, a partir de exemplos e contra-exemplos, busca-se esclarecer as 

consequências daquilo que afirmam.  

 

“Experimentos mentais filosóficos podem ser ficcionais porque o conhecimento que 
eles têm em vista produzir é conceitual, não empírico. Diante da doutrina de que a 
justiça exige que não se minta, Sócrates imagina uma situação em que ocorre 
perguntar se é justo dizer a um amigo tomado de raiva, decidido a vingar-se, onde 
ele pode encontrar sua espada. É indiferente se a situação é elaborada ou não, pois se 
ao ouvi-la, compreende-se que ela é possível e que essa possibilidade refuta a 
proibição universal contra a mentira – o caso mostra que essa restrição universal não 
é coerente com nosso conceito do que a justiça exige. O conhecimento trazido à luz 
por esse experimento de pensamento talvez seja alguma coisa que nós já sabíamos, 
mas o experimento de pensamento o reconduz à mente e faz sua pertinência 
transparecer. Além disso, como o reconhecimento em questão é conceptual – 
relacionado com nosso conceito de justiça e suas condições de aplicação – ele não 
precisa basear-se em evidência empírica”.72 

 
 O resultado de ambas as atividades é a organização do conhecimento com base em 

situações ficcionais e experiências de pensamento. Há aqui uma especificidade no modo de 

realizar essa aclaração mental. O fato de tais apresentações serem ficcionais não implica que 

sejam cognitivamente irrelevantes, reafirmando em imagens a aplicabilidade dos conceitos.   

Acerca das críticas à tese de Carroll, pode-se alegar que a organização do raciocínio 

por meio de situações ficcionais não está tão próxima daquilo que entendemos por 

                                                 
71 CARROLL, N. “Arte e o Âmbito Moral”. Em KIVY, P. Estética: Fundamentos e Questões de Filosofia da 
Arte. Trad. de Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 2008, p. 175. 
72 CARROLL, N. “Arte e o Âmbito Moral”. Em KIVY, P. Estética: Fundamentos e Questões de Filosofia da 
Arte. Trad. de Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 2008, p.175. 
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conhecimento. Entretanto, o filósofo reconhece que se trata de um tipo de conhecimento. A 

tese também parece estar presa ao âmbito moral para ser uma teoria cognitivista da arte; 

porém, essa crítica não traz muitos problemas, já que o ponto principal é defender o modo de 

obtenção de conhecimento, bem próximo da posição aristotélica sobre o poder da tragédia. 

 

 Conclusão 

O objetivo deste capítulo foi compreender a exigência das posições as quais negam 

que a ficção possa oferecer conhecimento e como as posições cognitivistas defendem suas 

aspirações. Para esclarecer as colocações antagônicas, apresentamos os diferentes tipos de 

conhecimento e as possibilidades da ficção no âmbito de cada um deles. Assim, concluímos 

que a maioria das defesas cognitivistas sustenta que o conhecimento oferecido pelas artes está 

mais próximo de um tipo de conhecimento não-proposicional do que do estilo proposicional, 

reconhecendo em termos, as objeções anticognitivistas.  

No próximo capítulo, com base nas teses que apresentamos aqui, faremos nossa defesa 

do caráter cognitivo da ficção com base no seu potencial para oferecer conhecimento, além de 

discutir se, ao menos em alguns casos, tal potencialidade impacta seu valor enquanto arte. 
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4. POTENCIAL COGNITIVO E VALOR DAS ARTES FICCIONAIS 

 

“Os poetas desejam ou ser úteis, ou deleitar, ou dizer 
coisas ao mesmo tempo agradáveis e proveitosas para a 
vida. O que quer que se preceitue, seja breve, para que, 
numa expressão concisa, o recolham docilmente os 
espíritos e fielmente o guardem. [...] Arrebata todos os 
sufrágios quem mistura o útil ao agradável, deleitando 
e ao mesmo tempo instruindo o leitor”. 
HORÁCIO. A Arte Poética. 333 – 343.  

 
“Esta inclinação para as fábulas, que é comum a todos 
os homens, não lhes vem por raciocínio, por imitação 
ou por costume: lhes é natural e tal atração está na 
própria disposição de seu espírito e sua alma”. 
LA FONTAINE, J. Fables. 1688. 

 

Introdução 

Busca-se neste terceiro e último capítulo apresentar uma do potencial cognitivo da 

ficção, com base em duas noções desenvolvidas nos dois primeiros capítulos: (i) a ficção 

possui um caráter comunicativo; (ii) nos envolvemos e reagimos através de nossa atividade 

imaginativa ao acompanharmos uma narrativa ficcional e assim ela nos ajuda a perceber 

aspectos de pontos de vista diferentes, observar relações entre acontecimentos e conhecer 

como seria estar em certas situações complexas. O ganho cognitivo que a ficção possibilita 

advém dessa atividade imaginativa proporcionada por ela. Expomos alguns exemplos com o 

objetivo de aferir possibilidades cognitivas do discurso ficcional. Tratamos também das 

relações da ficção com a história natural de nossa espécie, com vistas a explicar o modo pelo 

qual a ficção floresce como meio de obtenção de aprendizado. 

Na sequência, discutimos a relação entre o potencial cognitivo e o valor da ficção: será 

que a possibilidade de ganho cognitivo por meio da ficção a torna mais valiosa? O valor da 

ficção é esse? Para fomentar a discussão, mostramos algumas posições teóricas acerca do 

valor da arte. Por fim, mesmo com a independência entre a questão epistêmica (acerca de 

como a ficção poderia oferecer ganhos cognitivos) e a estética (sobre o valor das artes 
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ficcionais), defendemos que o potencial cognitivo pode ser entendido como um valor da 

ficção, entre outros.  

 

O potencial cognitivo da ficção 

 No primeiro capítulo, mostramos que a tese da autonomia da ficção em relação a uma 

dependência mimética da realidade é aquela que exibe maior plausibilidade entre as 

abordagens sobre a natureza da ficção. A tese de Lamarque e Olsen de que a ficção possui um 

grau de autonomia que dispensa qualquer tipo de referencialidade para produzir sentido 

embasa-se não na criação de mundos fictícios ou representacionais, mas na noção de que ela é 

uma construção expressiva e comunicacional, em que os discursos são informativos. Não 

poderia ser de outro modo, uma vez que precisamos receber algum nível de informação para 

compreender a ficção.  

Assim, uma das possíveis motivações para a criação ficcional é comunicar, e um dos 

interesses em acompanhar ficções é captar tais informações. Acerca da relação entre ficção e 

realidade, o mais importante é constatar como a distribuição de informações na ficção sugere 

um nível básico de verossimilhança que permite a interpretação e o entendimento da 

narrativa. Portanto, a partir da ficção podemos adquirir algum tipo de informação e, 

justamente devido ao seu potencial afetivo, obtemos novas informações sobre determinado 

cenário imaginativo.  

Não há problemas acerca da referencialidade dos enunciados ficcionais. No discurso 

ficcional, não se pretende que as expressões tenham referentes: ele atua mostrando 

possibilidades imaginativas, com o grau mínimo de referencialidade necessário para fomentar 

uma compreensão73. Nesse sentido, obras de ficção podem veicular conhecimento 

satisfazendo uma relação do particular ao geral: somos familiarizados com situações, 

                                                 
73 LAMARQUE, P. e OLSEN, S. H. Truth, Fiction and Literature. Oxford: Clarendon Press, 1994, p.40. 
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sentimentos e formas de vida apresentadas com base na perspectiva ficcional. Como já 

explorado no segundo capítulo, não se trata aqui do conhecimento de tipo proposicional, mas 

sim de um tipo de conhecimento de base não-proposicional, porém que enriquecedor. A 

fruição de obras de ficção nos envolve em determinadas situações que não poderíamos 

conhecer a não ser por meio desse contato com o universo ficcional. As descrições de 

cenários, eventos, emoções, entre outras, possibilitam tal contato, mesmo com base em 

instâncias ficcionais. 

 Vejamos alguns exemplos. Em Hamlet, a mais famosa das peças shakespearianas, o 

príncipe Hamlet tenta vingar a morte de seu pai Hamlet, o rei. O assassino é seu tio Cláudio, 

que envenenou o irmão e tomou o trono, casando-se com a mãe de Hamlet. Para o 

protagonista, a existência tornara-se insuportável quando o espírito de seu pai aparece-lhe 

numa noite assombrada no alto da torre do castelo. O fantasma do pai conta ao filho sobre o 

crime que o havia vitimado. A dura conclusão do herói de que seu lar abrigava a traição e a 

maldade o atordoou. Algo deveria ser feito. Faltava, porém, a ele a força para a ação. O 

máximo que conseguiu de imediato, além do luto, foi entregar-se à ideia de vingança.  

Assim se enuncia a história, cujo desenvolvimento traz consequências trágicas para 

todos os personagens. O que essa narrativa nos oferece em termos de ampliação cognitiva? 

No mínimo, passamos a nos envolver com a situação de angústia do rico personagem que dá 

nome à peça, compreendendo suas motivações e respondendo emotivamente ao que é 

comunicado pela narrativa ficcional de Shakespeare. Aqui, a tarefa comunicativa e a 

consequência estética parecem estar unidas: reagimos emocionalmente a partir daquilo que 

nos foi comunicado, isto é, a situação do príncipe dinamarquês. Ampliamos nossa visão a 

partir do acompanhamento da história, destinando nossa atenção para os acontecimentos 
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descritos. É importante ressaltar que a comunicabilidade da ficção é indiferente às possíveis 

intenções interpretativas do autor de ficção74.   

No segundo capítulo, buscamos compreender a relação entre ficção e conhecimento, 

analisando alguns modos pelos quais ela já foi estudada. Descrevemos as posições favoráveis 

e contrárias à possibilidade da arte oferecer conhecimento, tratando dos seus diferentes tipos. 

Finalizamos afirmando que as defesas cognitivistas mais elaboradas mostram que o ganho 

oferecido pelas artes está mais próximo de um tipo de conhecimento não-proposicional do que 

de tipo proposicional, reconhecendo, em termos, as objeções de que é difícil para a ficção 

oferecer conhecimento desse tipo, definido como crença verdadeira justificada75. Ao 

acompanhar uma narrativa ficcional, devido à sua própria natureza, passamos a compreender 

melhor certas situações, a ter uma perspectiva familiar sobre determinadas situações descritas 

ficcionalmente, entendidas como possibilidades que de outro modo não poderíamos 

compreender ou entender.  

A respeito do que podemos conhecer a partir da ficção, vejamos outro exemplo, agora 

baseado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra-prima de Machado de Assis. Ao 

acompanhar as desventuras do defunto autor ou autor defunto, não conhecemos somente 

alguns traços cotidianos do Rio de Janeiro do século XIX, nem tampouco as relações sociais 

da época ou os diferentes modos de vestir-se e portar-se na sociedade de então. O que 

podemos conhecer nesta obra e somente nela não corresponde a algo que encontramos no 

nosso cotidiano. Seria um tipo diferente de situação emocional e social, na qual 

compartilhamos os sentimentos e temos determinadas reações e alternativas imaginativas para 

                                                 
74 Os debates filosóficos acerca do papel da intenção do autor para a interpretação da ficção são bastante 
profícuos e pode-se dizer que um dos textos mais importantes do debate é o artigo de 1946 de Wimsatt e 
Beardsley, intitulado “A Falácia Intencional”. Entretanto, independente da intenção autoral (há teses em teoria 
literária, como as de Roland Barthes, que advogam a tese da “morte do autor”), há um nível de repasse de 
informações através da ficção, no mínimo para haver conteúdo interpretativo. 
75 Existem propostas epistemológicas que colocam em causa a noção de conhecimento como crença verdadeira 
justificada, seja em termos de condições necessárias, quanto suficientes. A mais conhecida é a de Edmund 
Gettier, desenvolvida em GETTIER, E. “Is justified true belief knowledge?”. In Analysis. Vol. 23, 1963, p.121-
123. 
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certas situações, no caso, um homem que está morto e resolve escrever suas Memórias. Esse 

potencial não pode advir de nenhuma outra fonte e conhecemos algo novo a partir da 

perspectiva ficcional, que não poderíamos conhecer de outra maneira – por exemplo, através 

da trajetória de Brás Cubas, vimos a prefigurar a necessidade de uma espécie de balanço de 

nossa existência, a ser exigido de nós adiante. Servindo-nos de representações ficcionais e 

construções imaginativas diversas, ampliamos nossa cognição a respeito do que somos através 

dos mais diversos cenários. O que importa sobre a relação entre ficção e conhecimento é a 

forma de obtenção das informações e não as informações em si mesmas, donde podemos falar 

de um modo sui generis de ganho cognitivo76. O papel da imaginação aqui é central, havendo 

proximidade entre a atividade do artista e do filósofo, uma vez que o último também pode 

trabalhar com uma estrutura narrativa e ficcional, a partir de modelos e exemplos que busca 

esclarecer e clarificar as consequências de suas posições. 

Assim, é possível aprender algo novo com o discurso ficcional, não em termos de 

provas factuais sobre a realidade, mas sim através da aquisição de novas perspectivas sobre 

situações variadas e suas complexidades, o que pode implicar uma alteração significativa na 

nossa visão de mundo. Isso fica claro quando pensamos em mitos fundadores, que buscam 

organizar a realidade através de construções imaginárias e, com isso, ordenam a vida da 

sociedade que os criou. Mitologias foram construídas para trazer sentido à existência de 

comunidades, com base no poder afetivo e comunicativo das histórias passadas de geração a 

geração. Nas religiões, contam-se histórias, principalmente, relativas ao âmbito moral, como 

as parábolas bíblicas. Nelas, há sempre uma lição a se tirar do relato contado, exemplos 

morais comunicados ficcionalmente que pretendem motivar as ações e ensinar algo aos 

indivíduos. A utilização de histórias, narrativas e construções imaginárias, a posição da 

literatura em nossa sociedade, o sucesso das histórias que formam grande parte da cultura 

                                                 
76 CARROLL, N. “Arte e o Âmbito Moral”. Em KIVY, P. Estética: Fundamentos e Questões de Filosofia da 
Arte. Trad. de Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 2008, p.175. 
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humana, apontam para esse poder da ficção. O principal elemento aqui é o papel da 

imaginação, tanto do autor, quanto do expectador77. 

 A potencialidade cognitiva da ficção talvez esteja incrustada na história natural de 

nossa espécie. Essa posição é defendida por alguns teóricos contemporâneos e parte do 

seguinte: reunidos ao redor de uma fogueira, no tempo livre entre as tarefas do dia e a hora de 

dormir, os homens primitivos já contavam histórias78. Com base nelas, buscava-se organizar a 

realidade, trazendo sentido e coesão social para a comunidade, obtendo ganhos cognitivos a 

partir de tais relatos. É provável que tenha sido para isso que a ficção foi desenvolvida, para 

organizar e aprimorar a experiência humana de um modo que chame a atenção de forma 

simples e agradável. Esse cenário aponta para a natureza próxima entre as diversas formas de 

narrativas ficcionais: aquilo que era contado ao redor da fogueira pelo homem primitivo 

efetiva-se através de um processo de criação e exposição bem próximo das criações literárias, 

pictóricas e cinematográficas que nos são bastantes familiares. Há algo na ficção que nos 

agrada e talvez seja até necessário para a complementação da vida, algo que nos seduz com a 

voz poética que narra histórias. Sobre isso, Denis Dutton defende que: 

 

“Considerados estritamente, enquanto objetos que proporcionam alguma forma de 
experiência estética, obras de arte não acontecem no mundo, mas no teatro da mente 
humana e a forma como se dá a distinção entre faz-de-conta e realidade é uma 
questão complexa e antiga. Nesse sentido, o envolvimento mental com os mundos 
imaginativos da ficção trata-se de um universal intercultural, uma forma de 
produção cultural existente em todos os agrupamentos humanos. Os humanos 
consideram que histórias são intelectualmente e emocionalmente fascinantes, 
retirando dividendos de sua apreciação. Conta-se histórias ou narrativas em volta de 
fogueiras há milhares de anos. Fica a questão: será que nossa mente seria 
“projetada” para as histórias?”79  

 

                                                 
77 Para uma defesa da importância da imaginação na construção do conhecimento, ver NOVITZ, D. Knowledge, 
Fiction and Imagination. Filadélfia: Temple University Press, 1987. 
78 A defesa da posição naturalista é bastante difundida na literatura filosófica contemporânea; ver BOYD, B. On 
the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction. Cambridge: Harvard University Press, 2009, 
GOTTSCHALL, J. e WILSON, D. S. The Literary Animal: Evolution and the Nature of Narrative. Evanston: 
Northwestern UP, 2005, DUTTON, D. Arte e Instinto. Trad. J. Q. Edições. Lisboa: Temas & Debates, 2010, 
entre outros. 
79 DUTTON, D. Arte e Instinto. Trad. J. Q. Edições. Lisboa: Temas & Debates, 2010, p.21. 
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A capacidade imaginativa para cenários e situações, ausentes da consciência direta, 

pode ter sido uma característica no passado natural do homem, no qual a imaginação permite 

pensar a evidência indireta, deduzir consequências, possibilitar simulações intelectuais que 

não são desgastantes, além de facilitar o desenvolvimento de estratégias. A oportunidade de 

enfrentar o mundo não apenas a partir da imediaticidade, mas também criando suposições e 

experimentando cenários parece ser uma situação que traz vantagens cognitivas. Dedicamos 

grande quantidade de tempo e recursos na criação e experimentação de ficções, que ocupam 

um espaço relevante na vida humana. Desse modo, a relação de envolvimento com a ficção 

parece realmente ser constante no desenvolvimento da espécie humana. 

Uma tentativa de explicação da ficção segundo a proposta naturalista é realizada pelo 

filósofo Brian Boyd80, partindo do cenário descrito acima. O autor defende que a arte, 

incluindo a ficção, é uma adaptação humana única, cujo principal papel é “melhorar a 

cognição humana, a cooperação e a criatividade”81. A arte ficcional funciona como um 

“acoplamento mental”, onde o homo sapiens tem a possibilidade de aperfeiçoar suas 

habilidades mentais e físicas. Se há algo que nos distingue do resto das espécies sobre o 

planeta, é que os humanos possuem uma tendência para relatar o que lhes acontece, mesmo 

aquilo que é fruto de sua imaginação, de maneira compulsiva e recorrente ao longo dos 

séculos. Esse traço de narrador e contista seria fruto de uma vantagem adaptativa, a 

capacidade de chamar a atenção de nossos ouvintes e de ordenar o mundo segundo categorias 

compreensíveis: 

 

 “Os efeitos da arte nas mentes humanas dependem de seu poder de governar a 
atenção. Como o jogo, a arte pode re-configurar as mentes de modo não-sistemático 
porque suas altas doses de esquemas regulares nos absorvem de modo compulsivo e, 

                                                 
80 BOYD, B. On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction. Cambridge: Harvard University Press, 
2009. 
81 BOYD, B. On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction. Cambridge: Harvard University Press, 
2009, p. 32. 
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com o tempo, através de muitas experiências, podem alterar nossa capacidade de 
produzir ou de processar as pautas regulares.”82  
 

 
O apelo das narrativas ficcionais estaria ligado à natureza humana, um componente 

que dá prazer e emerge de maneiras logicamente complexas, inclusive nas brincadeiras 

infantis. Assim como nossos antepassados, somos afetados pela ficção, seja na mesa do jantar, 

ao redor de fogueiras ou na sala de cinema, onde boas histórias nos chamam a atenção, nos 

ensinam e nos agradam. Por isso, as produzimos e as procuramos. A partir da ficção, é 

possível estabelecer contato com uma ordem diferenciada do modo de conhecer. Resta saber 

se esse tipo complementar de conhecimento é o que traz valor para a produção e 

acompanhamento das ficções. 

 

 O que dá valor à arte? 

Esclarecido o potencial cognitivo da ficção, surge uma questão diretamente ligada a 

ele: é isso que torna a ficção valiosa? A resposta para a questão do valor da ficção pode estar 

no ganho cognitivo que oferece? A Montanha Mágica, de Thomas Mann, é mais valorizada 

do que outras ficções, como O Pensamento Selvagem, de Jack London, devido ao fato de 

oferecer mais ganhos cognitivos?  Ou o valor das artes ficcionais e das artes em geral tem por 

base outros parâmetros, como o prazer ou a emoção que suscitam? Enfim, o que determina o 

valor de uma obra de arte ficcional? Vejamos algumas aproximações do ponto. 

  

Teoria hedonista do valor da arte 

Pode-se defender que aquilo que confere valor para a arte é justamente o prazer ou o 

agrado que suscita. A posição é fundamentalmente intuitiva e, no caso das ficções, parece 

bastante plausível, já que podemos escolher e acompanhar narrativas ficcionais a partir do 

                                                 
82 BOYD, B. On the Origin of Stories: Evolution, Cognition, and Fiction. Cambridge: Harvard University Press, 
2009, p. 392. 
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prazer ou da agradabilidade que suscitam. O que está por trás do valor que atribuímos ao 

cinema ou à boa literatura seria justamente a busca de prazer na arte. Desse modo, atribuímos 

uma escala de valor a essas produções.  

Tais expectativas estão ligadas à seguinte questão: o que se pode esperar de uma obra 

de arte? Alguns filósofos acreditam que o valor da arte está ligado necessariamente ao prazer 

e a satisfação, como David Hume. No texto Sobre o Padrão do Gosto83, Hume defende que 

aquilo que importa na arte é sua agradabilidade, o prazer que obtemos com ela. A 

agradabilidade tem relação como nossos sentimentos e não com a natureza intrínseca da obra, 

já que preferências estéticas são expressões do gosto de quem a percebe. Para Hume, a grande 

diversidade de opiniões sobre o gosto seria a confirmação disso. Apesar de o gosto ser uma 

questão de sentir as coisas como agradáveis ou desagradáveis, há, ainda assim, um padrão de 

gosto fruto da natureza humana e leva os indivíduos a apreciarem as mesmas coisas, a partir 

do treinamento e da informação de seus juízos estéticos. Mesmo com a diversidade de 

opiniões, o teste do tempo acabará por definir aquilo que continuará a suscitar aprovação e 

somente o que é esteticamente agradável permanecerá como obra de valor. 

Uma famosa objeção contra a teoria de Hume é que, mesmo com grande número de 

indivíduos concordantes, não podemos passar de critérios de gosto a um padrão universal de 

gosto. Pode ser que nem todas as pessoas concordem com determinados juízos sobre a 

qualidade intrínseca de uma obra de arte. 

Uma segunda objeção à tese do valor da arte vinculado ao prazer suscitado por ela é o 

fato de não ser necessária a conexão entre arte e prazer. Afirmar que um trabalho artístico é 

bom ou valioso não é o mesmo que defender que seja agradável. Há obras de ficção que não 

são agradáveis a todas as pessoas, mas que estão presentes nos cânones de suas áreas. Por 

outro lado, há obras que agradam uma boa parte dos indivíduos, mas que não são tão 

                                                 
83 HUME, D. “Sobre o Padrão do Gosto”. In: Ensaios Morais, Políticos e Literários. Tradução de Luciano 
Trigo. Rio de Janeiro: Topbooks, 2004. 
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valorizadas nos âmbitos críticos e avaliativos. Ainda assim, pode-se defender que a arte deve 

ser valorizada devido ao prazer que proporciona, e isso talvez seja a posição daqueles que 

vinculam arte e prazer.  

Mesmo se concordássemos que agradar é o principal valor da arte, ainda seria 

necessária alguma explicação adicional para mostrar o que isso significa, principalmente no 

caso de algumas das principais formas de arte. Ao afirmar que a arte agrada, dizemos quase 

nada: significa pouco mais que apontar que merece atenção. No entanto, o essencial aqui seria 

explicitar o que torna a arte merecedora de nossa atenção. Além disso, um apelo ao prazer não 

gera nenhuma razão para valorizar a arte acima de qualquer outra das muitas formas em que 

podemos encontrar divertimento e distração, como o sexo, os esportes ou uma boa refeição. 

É importante ressaltar que não defendemos que as artes não possam oferecer qualquer 

tipo de prazer ou de agrado. O que afirmamos é que esta não seria nem o principal nem o 

único modo pelo qual as obras de arte podem ser avaliadas.  

 

Teoria emotivista do valor da arte 

Outra intuição bastante comum acerca do que pode trazer valor para as artes é a noção 

de que a arte expressa e libera sentimentos e emoções. Assim como o prazer, o sentimento do 

artista e o impacto emocional do seu trabalho no público são levados em consideração quando 

pensamos no valor da arte. O bom artista exprime seus sentimentos por meio de suas obras e 

emociona seu público com elas. No âmbito das artes ficcionais, este juízo é bastante 

frequente. Tal posição é chamada expressivismo e foi defendida pelo escritor León Tolstoi e 

pelo filósofo R. G. Collingwood. Trata-se de uma linha de pensamento bastante próxima do 

Romantismo do século XIX, uma convicção de que a verdadeira arte envolve a produção e a 
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recepção de sentimentos84. Entretanto, a questão é saber se o recurso à emoção explica 

adequadamente o que há de valioso nas artes, principalmente em relação às artes ficcionais.  

O escritor russo Tolstoi desenvolveu no século XIX sua teoria, defendendo que, na 

obra de arte, o artista cria algo que exprime um sentimento que ele mesmo experimentou85. O 

processo se dá do seguinte modo: o artista tem uma experiência ou um sentimento 

determinado e decide compartilhá-lo com as outras pessoas. Para comunicar sua experiência 

aos seus semelhantes, cria uma obra de arte, um romance, uma peça teatral, um tema musical, 

uma pintura, etc. Caso tenha sucesso na expressão de sua emoção através da obra, esta 

provocará no público as mesmas sensações que o artista experimentou. 

A arte de valor é aquela que comunica adequadamente os sentimentos do artista para o 

público, produzindo neste o mesmo tipo de sentimento do artista. A teoria descritiva da arte 

de Tolstoi destaca que a arte é essencialmente uma forma de comunicação, no sentido em que 

o sentimento que leva o artista a criar é revivido na experiência da obra de arte por parte do 

público. O artista partilha os seus sentimentos com os seus semelhantes, criando uma obra que 

os faz sentir de determinado modo. A teoria valorativa de Tolstoi é uma consequência: a boa 

arte, a produção artística de valor, comunica adequadamente os sentimentos do artista. 

Como já dito, a ligação entre arte e emoção parece ser uma intuição plausível. 

Entretanto, uma análise mais detida da teoria de Tolstoi nos mostra que é difícil provar se 

sentimos o mesmo que o autor sentiu. Desse modo, é problemático avaliar uma obra de arte 

de acordo com o parâmetro estipulado. Tais bases subjetivas não permitem que 

“comparemos” sentimentos para averiguar se temos os mesmos presentes no momento da 

produção de determinada obra de arte. É muito difícil afirmar que aquilo despertado ao ler 

uma grande obra da literatura mundial é o mesmo que o autor sentiu ao produzi-la. E mesmo 

se fosse possível mensurar isso, como poderíamos saber sobre a sinceridade do artista? 

                                                 
84 GRAHAM, G. Filosofia das Artes. Trad. de Carlos Leone. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 68. 
85 TOLSTÓI, L. O que é a arte?  São Paulo, Editora Experimento: 1994. 
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Uma versão mais robusta da ligação entre o valor da arte e a expressão das emoções é 

proposta por R. G. Collingwood, em Principles of Art86. O autor defende que no processo de 

criação artística, o artista é estimulado por uma excitação emotiva, cuja natureza e origem ele 

próprio desconhece. Entretanto, seu talento permite que ele encontre uma forma de expressá-

la. Nesse momento, a emoção que o estimulou inicialmente, torna-se presente em sua 

consciência.  

Entretanto, é discutível imaginar que uma obra de arte seja a mera tradução de uma 

emoção que o artista sentiu antes de criá-la: a emoção original é uma perturbação psíquica 

indeterminada, gradualmente identificada e refinada na criação da obra até que o artista 

reconheça tal emoção. A criação artística não é uma questão de exteriorizar o que existe 

internamente, mas um processo de descoberta imaginativa. Esse processo tem início com a 

dita perturbação do artista e trata-se de uma descoberta dos nossos estados emocionais. É aqui 

que reside o valor da arte: a possibilidade de oferecer autoconhecimento do artista e do 

público que se envolve com ela. Para Collingwood, em conclusão, o valor da arte emerge da 

circunstância de que, ao agirmos imaginativamente sobre a emoção, tomamos consciência das 

emoções que possuímos. 

Porém, se a finalidade da arte é o autoconhecimento, o conhecimento de nossos 

estados emocionais, ela parece ter efeitos somente na mente de quem a produz, tornando-se 

uma forma de introspecção. Em resposta a essa objeção, Collingwood defende que o 

importante não é aquilo que o artista sente, nem aquilo que o expectador sente, mas o que 

todos nós sentimos. O artista busca clarificar as emoções de todo o público, e esta é a 

importância da arte. Apesar de tal detalhamento, persiste o problema de sabermos se as 

emoções e intenções do artista são mesmo aquelas que pensamos serem expressas por ele. 

                                                 
86 COLLINGWOOD. R.G. The Principles of Art. Oxford: Clarendon Press, 1938. 
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Se o artista não exprime emoção, mas formula representações expressivas, e se o 

público não necessita de sentir qualquer dessas emoções, mas apenas apreciar sua expressão 

imaginativa, o valor da obra não pode consistir no autoconhecimento por parte do artista ou 

do público. Já que as emoções representadas não são as nossas, não alcançamos nada ao 

aprendê-las. Mas por que devemos dar atenção especial aos esforços expressivos dos artistas? 

Por que devemos atribuir valor a tais esforços? 

Uma solução é que tais emoções são possíveis e podemos sentir simpatia por elas. 

Entretanto, essa resposta implica a separação entre aquilo que o público compreende e a 

emoção, pois mesmo onde a obra possa ser considerada expressiva, não importa como o 

público a sente, mas como o público a percebe, fenomelogicamente falando87. Seria mais 

plausível que o valor da arte não esteja no fato de ela nos ajudar a obter uma apreensão do 

sentimento pessoal ou de uma emoção qualquer do artista, mas sim obter maior consciência 

do mundo e das possibilidades à nossa volta, uma tarefa que vai bem além do conteúdo 

emotivo que as artes possam conter. 

 

Teoria cognitivista do valor da arte 

Outra maneira possível de explicar o valor da arte, além do prazer e da emoção, seria 

em relação aos ganhos cognitivos que artes podem oferecer. As objeções a essa possibilidade 

são próximas das objeções apontadas no segundo capítulo do presente trabalho, quando 

tratávamos da relação entre as artes e os tipos de conhecimento. Entretanto, antes de 

avaliarmos se o potencial cognitivo das artes ficcionais é uma explicação ideal do valor da 

arte, é necessário que façamos uma diferenciação entre as chamadas questões epistêmica e 

estética. 

                                                 
87 GRAHAM, G. Filosofia das Artes. Trad. de Carlos Leone. Lisboa: Edições 70, 2001, p. 75. 
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O que fizemos na seção que introduz este capítulo foi apontar como as artes ficcionais 

poderiam oferecer ganhos cognitivos para seus ouvintes/espectadores. Mostramos, a partir da 

natureza da ficção e dos modos pelos quais ela pode ter relação com o conhecimento, que o 

produto do acompanhamento das artes ficcionais pode ser um ganho cognitivo. Entretanto, 

isso não implica que necessariamente tal potencial seja fonte de valor para as artes ficcionais. 

Esse ponto, acerca da relação entre valor da arte e potencial cognitivo, define o que 

chamamos de questão estética. 

Neste capítulo, vimos que o prazer e o estímulo emocional são intuitivamente 

relacionados com a arte e com a experiência da mesma, mas não explicam adequadamente o 

valor essencial dela. É possível que os ganhos cognitivos oriundos de nosso contato com as 

artes ficcionais configurem uma boa razão para o seu valor?  

Uma explicação para a atribuição de valor às artes seria que os seres humanos têm a 

capacidade de manipular a sua experiência imaginativamente. Obras de arte podem 

proporcionar um contato imaginativo com a experiência sob diversos aspectos e seu valor 

deriva justamente do fato de nós próprios sermos limitados quanto à variedade de nossas 

experiências efetivas. Como já exposto, nesse sentido, a arte funciona como uma fonte de 

conhecimento não-proposicional. A questão a ser colocada não é relativa à verdade do que é 

representado, mas à possibilidade de vermos novos aspectos relativos a determinados eventos. 

A nossa experiência não está definida e descrita na arte e pela arte, mas iluminada e 

despertada pela ficção.  

Consideremos, por exemplo, Crime e Castigo, o romance muito impressionante escrito 

pelo russo Fiódor Dostoiévski. Temos acesso nessa obra a uma experiência na qual um jovem 

encontra-se numa situação extremamente complicada após cometer um crime. Algum valor 

atribuído ao referido livro pode ser explicado com base na tese cognitivista, pois ganhamos 

muito ao acompanharmos tal narrativa, além de termos prazer e talvez nos emocionarmos. 
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Somos familiarizados com uma perspectiva diferente a partir do envolvimento em uma 

situação que possivelmente nunca iremos vivenciar. As circunstâncias em que se encontra o 

estudante que mata sua senhoria e uma testemunha a machadadas nos mostram um universo 

diferente, descrito por um talentoso autor que nos faz responder de forma viva e imediata à 

situação, mesmo em se tratando de uma perspectiva ficcional e que não tenha ocorrido 

realmente. A riqueza e a complexidade dos personagens envolvidos na trama são decisivas 

para o ganho cognitivo que temos a partir de tal obra. 

Podemos valorizar as artes pelo prazer que suscitam ou pelas emoções que trazem à 

mente. Entretanto, a tese cognitivista parece funcionar melhor como explicação do valor das 

artes ficcionais. Estas oferecem novos caminhos para apreciar nossa existência cotidiana, 

permitindo que vejamos objetos dados sob uma nova ótica. Dessa maneira, a obra de ficção 

nos ajuda a perceber novos aspectos de situações, a observar inadvertidas relações entre 

acontecimentos que poderíamos ignorar, caso não figurassem nela. A ficção habilita-nos a 

conhecer como seria estar em certas circunstâncias, e esse poder enriquece nossa experiência. 

O prazer e a emoção suscitados pela ficção talvez sejam justamente produtos dependentes 

desse ganho cognitivo.  

Não buscamos nem produzimos as narrativas ficcionais para aprender ou ensinar sobre 

a realidade e o mundo. Contudo, através da ampliação de nossa experiência imaginativa, nos 

familiarizamos com situações, universos e processos, que mesmo ficcionais trazem ganhos 

cognitivos. Aquilo que possivelmente extraímos do conjunto narrativo ficcional e que envolve 

questões ligadas ao dito mundo real, o que o senso comum chama de “moral da história”, 

trata-se do balanço das consequências gerais das situações, perspectivas e possibilidades 

constitutivas do discurso ficcional, que tem impacto ponderável sobre nossa vida. 

O incremento cognitivo proporcionado pelo engajamento imaginativo é evocado pelas 

imagens mentais ativadas pelo contato com a situação ficcional. Os processos cognitivos, 
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envolvidos com o conhecimento do mundo e a consciência do mesmo, além do 

processamento da experiência, da percepção e da memória88, são ativados pelas descrições 

ficcionais. Nisso reside o ganho cognitivo proporcionado pela ficção. É assim que a ficção 

nos ajuda a compreender melhor algo novo e nisso está boa parte do valor que lhe atribuímos. 

 

Conclusão  

Valorizamos as obras de arte na medida em que nos franqueiam o acesso a 

determinadas situações. A própria terminologia crítica parece estar envolta nessa perspectiva: 

obras literárias, teatrais e cinematográficas são avaliadas positivamente como “penetrantes”, 

“envolventes”, “elucidativas”, “profundas”, “comunicativas”, “clarificadoras”, “inovadoras”, 

entre outros adjetivos, todos eles ligados à noção de que a partir do contato com a obra, 

conheceremos algo diferente, seja uma experiência, uma sensação ou um ponto de vista. A 

tese cognitivista conclui que as artes devam ser valorizadas pela sua capacidade de nos 

oferecer ganhos cognitivos com o que comunicam. Isso não implica que este seja o único 

critério para o valor da arte, nem que a função da arte seja especificamente essa. A ficção é, 

então, entendida como parte principal de um processo de expansão imaginativa que vai além 

da série de opções concretizadas pela vida. Mesmo sendo irreais, em sentido corriqueiro, tais 

possibilidades funcionam como meio para nossa compreensão de novas situações e 

perspectivas.  

A habilidade para imaginar é um dos motores da inteligência humana, que permite 

conceber novas tecnologias e habilidades89. Empregamos essa capacidade na ficção e, a partir 

dela exploramos mundos hipotéticos, que vivenciamos e compreendemos. Uma história 

simula e nos aproxima, fazendo-nos compreender certas situações, mesmo que irreais. Iris 

Murdoch defende que “através da ficção, reconhecemos pessoas e situações em épocas 

                                                 
88 BLACKBURN, S. Dicionário Oxford de Filosofia. Trad. de Desidério Murcho. Jorge Zahar Editor. Rio de 
Janeiro, 2007, p.62. 
89 PINKER, S. Tabula Rasa. Trad. de Laura Teixeira Motta. Cia. das Letras: São Paulo, 2008, p.548. 
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distantes de nós, como Patroclo e sua bondade, descritos na Odisséia, e Alyosha, dizendo ao 

pai que não temesse o inferno em Os Irmãos Karamazov” 90. Toda nova visão de mundo com 

a qual temos contato implica ganho cognitivo, além de proporcionar emoção e prazer. O passo 

decisivo a favor do valor cognitivo da ficção consiste em ir além dos atos proposicionais do 

referir e do dizer, como especificamos no capítulo anterior, reconhecendo como ato de 

significado legítimo para o âmbito cognitivo o ato de mostrar.  

Devemos reconhecer a importância da imaginação nos processos cognitivos; todavia, 

muito ainda precisa ser compreendido acerca de seu modo de funcionamento como meio de 

acesso ou produção de conhecimento. Entretanto, é inegável que sem imaginarmos não 

criaríamos artes ficcionais, a prática científica e até mesmo religiões. E talvez soubéssemos 

menos acerca mundo e da realidade do que supomos saber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
90 MURDOCH. I. Metaphysics as a Guide to Morals. Nova York: The Penguin Press, 1993, p.136. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A arte é a coisa mais próxima da vida; é um modo de 
aumentar a experiência e ampliar nosso contato com os 
semelhantes para além de nosso destino pessoal”. 
ELLIOT, G. The Natural History of German Life, 1856. 
 
“Que há entre a vida e a morte? Uma curta ponte. Não 
obstante, se eu não compusesse este capitulo, padeceria 
o leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. 
Saltar de um retrato a um epitáfio, pode ser real e 
comum; o leitor, entretanto, não se refugia no livro, 
senão para escapar à vida” (Brás Cubas). 
ASSIS, M. Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881. 

 

 

Atendendo ao convite platônico endereçado àqueles que poderiam fazer uma defesa da 

arte e de sua utilidade, buscamos na presente dissertação desenvolver de forma temática 

apontamentos acerca do potencial cognitivo das artes ficcionais. Tratamos, primeiramente, da 

natureza da ficção, para compreender melhor como as construções ficcionais estão 

relacionadas com a verdade e o modo como somos afetados por elas. Passamos por uma 

análise das possibilidades e limitações da relação entre ficção e conhecimento, apontando, 

então, que o ganho cognitivo gerado pelo nosso contato com a ficção é uma variedade 

epistêmica. Por fim, acreditamos que o potencial cognitivo consiste em uma forma defensável 

de atribuição de valor às artes ficcionais. Construções ficcionais podem servir para 

direcionamento de nossa atenção ao “como é” e ao “como sente”. Os recursos ficcionais 

assumem um papel especial para o ofício de contar histórias, na descrição de situações, 

personagens, perspectivas, etc. Desse modo, uma das características distintivas da narrativa é 

apresentar os dados em determinada ordem, na qual os artistas podem construir histórias que 

nos obriguem a atribuir importância aos fatos relatados. 

Como já descrito anteriormente, contar e ouvir histórias são, talvez, as mais antigas e 

persistentes formas de entretenimento. As características especiais da construção narrativo-

ficcional podem e são utilizadas para isso. Entretanto, as narrativas ficcionais podem 

ultrapassar esses aspectos e promover aprendizado, conforme discorremos ao longo desta 
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dissertação. Devido à sua estrutura funcional e por ser uma construção imaginativa, ficções 

possibilitam um contato com projeções imaginativas para além da realidade. Desse modo, 

seria mais proveitoso pensar nas obras de arte ficcionais como instâncias trazidas à 

experiência, mais do que sendo extraídas da mesma. Não devemos entender a ficção como se 

ela nos oferecesse uma representação fiel da realidade ou um hábil resumo dela, mas como 

algo que permite observar aspectos da existência por meio de imagens que trazem 

experiências diferenciadas. A bibliografia sobre a temática tratada neste estudo é bastante 

ampla, e a produção filosófica a seu respeito cresce continuamente. Traçamos aqui uma 

resposta ao problema, levando em consideração (i) as peculiaridades e os efeitos da ficção e, 

(ii) uma forma diferenciada de conhecimento.  

O objetivo do artista não é o registro da realidade. Isso é tarefa de outros profissionais 

e é passível de elogio ou recriminação de acordo com a precisão do relato. O artista está 

envolvido com a imaginação de coisas, objetos e situações. Uma boa imagem ficcional não se 

refere à experiência, mas lhe empresta uma determinada perspectiva. Os recursos ficcionais 

podem ser utilizados para criar imagens que expandem nossa visão para incluir aspectos, 

ideias e/ou características que de outro modo não poderíamos passar ou sentir. A experiência 

oferecida pela ficção, imbuída de imaginação difere daquela que teríamos se de fato 

passássemos por certas vivências, formando um tipo de situação virtual, mas que fundamenta 

nosso conhecimento sobre o que é configurado ali. Sobre isso, Novitz salienta que:  

 

“Nossa implicação imaginativa na ficção nos permite responder emocional e 
sensivelmente às atribulações e triunfos das criaturas da ficção. Como resultado de 
tais experiências, [...] frequentemente mantemos certas crenças acerca do que se 
deve sentir ao ocupar situações semelhantes às de nossos heróis e heroínas 
favoritas.91    
 

Nas boas construções imaginativas, os recursos poéticos e literários podem ser 

empregados não apenas para a promoção de prazer e entretenimento, mas para criar imagens 

                                                 
91 NOVITZ, D. Knowledge, Fiction and Imagination. Filadélfia, Temple University Press, 1987, p.120. 
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através das quais tomamos consciência de diversas experiências humanas. O fato de as artes 

ficcionais desenvolverem tal papel fomenta o seu valor enquanto arte. Ficções exploram 

possibilidades intensamente, formando imagens como meios complexos, tanto no âmbito 

pessoal quanto no social. Não se trata de um meio para ver a realidade, mas sim de uma 

adição à realidade 92.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
92 GASS, W. A Ficção e as Imagens da Vida. Trad. de Edson Cunha. São Paulo: Editora Cultrix, 1979, p.35. 
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